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WSTP.

Znaczenie ogólne Szeroki, wszechstronny obraz historyczny rozwoju

Akademii kijów- wyszych zakadów naukowych RzeczypospoHtej, jej

skiej. akademij, z krakowsk na czele, nie moe nie obj
te i akademii kijowskiej, z kolegium bractwa bahoczestywego, na

onie teje Rpltej, powstaej. Jakkolwiek bowiem ustalia si ona osta-

tecznie ju po odpadniciu politycznem Kijowa, wydwignicie si
na wyyn formalnej akademii byo tylko dalszym konsekwentnym
rozwojem tego zaczynu, jaki spoczywa w istocie samej pierwo-

tnego kolegium, a który to zaczyn nie by inny, jak we wszystkich

kolegiach Rpltej, bez rónicy wyznania — zachodni, latyno -polski.

I charakter ten latyno-polski dominowa w akademii kijowskiej, bez

adnej prawie ujmy, a do ostatecznego chyba obalenia politycznej

autonomii mao-rosyjskiego Zadnieprza, jeeli nie duej. Std dzieje aka-

demii kijowskiej, ile instytucyi latyno-polskiej przewanie, nale i do

nas, nietylko w epoce zwierzchnictwa nad Kijowem Rpltej, lecz nie

mniej dugo jeszcze w dobie politycznego tam panowania Moskwy,
Rosyi.

Wic i historyografia nasza ma powane prawo uwaania aka-

demii kijowskiej do pewnego stopnia, za swoj, za wchodzc inte-

gralnie do jej zakresu. Bowiem: powstaa ona, jako kolegium, za

zwierzchnictwa na Ukrainie Rpltej, i pod jej opiek; bya uorganizo-

wan podug wzorów kolegiów katolickich polskich ; wobec tamtych

bya kolegium ortodoksalnem dyzunickiem, bahoczestywem, z czasem

p. exc. »ruskiem«, który to ostatni epitet nie zawiera wszake prze-

czenia w sobie wszechwadnemu tam przewodnictwu kultury polskiej;

nadto wierna przewodnictwu tej kultury, wydaa wród swych wycho-

waców, nie mniej wietnych stylistów polskich, jak kolegia innych
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wyzna ówczenie ; co wicej — przetrwaa w swym latyno-poskim

charakterze z gór pó wieku jeszcze po ostatecznem odpadniciu Ki-

jowa od Rpltej.

Ze za odgrywa instytucya ta, uwieczona tytuem »Akade-
mii« jeszcze przez Rplt, równie wan rol w dziejacli kultury, tak

Rusi samej jak Polski oraz wogóle Rosyi, znaczenie jej stanowiska

i wpywu wszdy jest zarówno uznawane , cho wszdy z osobna

inaczej, w historyografii polskiej, ruskiej a rosyjskiej.

Wobec ogólnej kultury Rpltej akademia kijowska (resp. kole-

gium) zajmuje zupenie osobne, z natury rzeczy stanowisko. Nieza-

lenie od swej odrbnej wyznaniowoci—z jednej strony a dominujcej

te i w niej wszech - europejskiej w owe czasy aciny — z drugiej,

nosia ona nadto i pod innym wzgldem dwoisty charakter polsko-

ruski, bya instytucya naukow tyle polsk co rusk. Latyno-polski

jej charakter robi j podobn do wszystkich innych kolegiów nau-

kowych Rpltej, bez rónicy — katolickich czy dysydenckich, lecz

zachodnio-europejskich zawsze ; charakter za rusko - bahoczestywy
stawia j za pierwowzór dla wszystkich nowopowstajcych, w wie-

cie obrzdku wschodniego, na dalekiej pónocy szczególnie, zakadów
religijno-naukowych. Wysuwao to j na stanowisko poredniczki po-

midzy zachodem a pónoc, jako wnoszc kultur zachodni, polsk.

w wiat, dugo dla tej ostatniej, w inny sposób, wcale niedostpny. Pod
tym wzgldem zdobya ona sobie powszechno-cywilizacyjne znaczenie,

zdobya powane miejsce w dziejach wylewu zdobyczy kultury za-

chodnio-europejskiej poza jej przyrodzone obrby. Bya atoli pore-

dniczk jedynie. Sama w sobie nie miaa ona te naprawd nic sa-

moistnego, nic oryginalnego ; bya pod wzgldem naukowym kopi
ledwie kolegiów zachodnich, podobnie jak i co do swego urzdzenia;

wobec czego ani jej wyznaniowo, ani bardziej wyjtkowe uwzgl-

dnienie cerkiewnego jzyka (nb. ni staroruszczyzny) samoistnoci jej

jeszcze nie stanowiy.

róda do jej hi- Wysokie stanowisko obecne historyografii naszej wy-
storyi. maga, aby kady temat, bez wzgldu jakim on jest,

opracowanym by ródowo. Pod tym za terminem »ródowo « kryje

si zarazem wymaganie poniekd wyzyskania wszelkich nieznanych

dotd zabytków rkopimiennych, jeli nie bardziej wycznego opar-

cia si na nich. Przystpujc do nakrelenia zarysu historyi akademii

kijowskiej, czyli kij. kolegium waciwiej, przyjmujemy tedy z natury

rzeczy obowizek opracowania jej podobnie »ródowo« ; zatem —
wyzyskania wszelkich odnonych materyaów ju wydanych jak i po-



zostajcych w rkopisach, które wanie przy okolicznoci wydaby
te naleao. Lecz w istocie rzeczy, o ile byoby to podanem, o tyle

okazuje si niepodobnem do wykonania. Historya akademii kijowskiej

staa si oddawna przedmiotem bada ze strony najbardziej obecnie

przeszoci jej zainteresowanych, piszcych po rosyjsku, tak Rusinów

samych jak i Rosyan. W samym Kijowie zajmuj si tym przedmio-

tem nietylko profesorowie dzisiejszej »Duchownej Akademii«, jak wia-

domo spadkobierczyni owej dawnej, lecz i »Komisya archeograficzna*

»Towarzystwo historyczne Nestora« i redakcya » Kijowskiej Staryny«.

Tak badacze osobni jak i instytucye owe nie pomijaj sposobnoci

ogaszania natychmiast drukiem wszystkiego, co tylko si znajdzie

spoczywajcem w ukryciu z rkopimiennych materyaów, bezpore-

dnio czy porednio odnoszcych si do zajmujcej nas akademii. Prze-

trzsaj oni jej rkopimienne zbiory, jak i zbiory znaczniejszych kijow-

skich monasterów, a jeli niewszystko wydaj, to natomiast notuj

skrztnie. Nie brak te, oczywicie, i prób opracowa monograficznych,

tak ogólnej historyi akademii jakote oddzielnych, zwizek z ni
majcych tematów.

Zadanie obecnego Wobec czego, poniewa materya faktyczny przedmiotu

historyka. jest ju wskazany, a nowych wanych wykry spodzie-

wa si niema widoku chyba, zadanie wic waciwe dzisiejszego ród
nas badacza przeszoci akademii kijowskiej sprowadza si do bardzo

ograniczonych a zarazem okrelonych cile rozmiarów. Updza si

tedy za wykrywaniem nowych nieznanych róde nie ma on wielkiej

racyi: jeli one jeszcze gdzie s, to nie w naszem rku, i mniej dla nas

dostpne. Istotnem wic jego zadaniem by moe tylko poznanie i wyzy-

skanie naleyte dostpnych róde, by potem zestawione fakty odnone
owietli z naszego stanowiska, oraz okaza je w zwizku z pochodem

ogólnym kultury naszego narodu i caej Rpltej. W naturalnym wy-

niku czego, winien on wskaza drogi, jakiemi kultura latyno-polska

dosza a na Dniepr, wskaza wylew postpowy jzyka polskiego po

Rusi, onego tam cywilizacyjne wszechwadztwo, a nakoniec wypy-
wajc std nieodzowno polsko-ruskiego charakteru szkó te dyzu-

nickich wogóle, a z kolei i kijowskiej akademii. Z drugiej za strony

winien ywiej unaoczni, w jaki to sposób, za porednictwem wycho-

waców teje akademi, zachodnia, w latynopolskiej postaci, kultura

ogarna wielowadnic przestwory pónocy. Nie mówic ju o tern, i
winien bdzie wykaza te oczywicie, jakie lady wychowacy ci po-

zostawili po sobie w pimiennictwie polskiem.

I*



Do takiego te zadania i my si obowizani poczuwamy. e za-

danie historyków teje akademii, ruskich czy rosyjskich, moe by
nadto inne jeszcze, temu wcale nie przeczymy; ale o ile wykraczaoby

ono po za zakres waciwych dziejów tej instytucyi, mniej nas ju
obchodzi.

Sposób przedsta- C° ^^^ ^° samego sposobu przedstawienia zamierzo-

wienia samego nego zarysu dziejów akademii kijowskiej, przenosimy,

przedmiotu. dla szczególniejszych wzgldów, w samym charakte-

rze tematu si kryjcych, ponad wykad podug kategoryj przed-

miotu, tryb bardziej historyczny. Wzgldy te s rozmaitej natury.

Wogóle akademia kijowska nosi na sobie, wobec innych wyszych

naukowych zakadów Rpltej, zupenie wyjtkowy, jakemy to po-

trcali, charakter. Gdy tamte byy katolickie przewanie, ta bya
wschodnio - ortodoksaln. Gdy tamte — polskie cakowicie, ta rusk

zosta pragna. Pod wzgldem konfesyjnym staa ona na jednej

linii prawie z efemerycznemi kolegiami (akademiami) dysydentów;

ale tamte zato byy wycznie polskiemi. Byy konfesyjnemi i aka-

demie katoHckie, ale chodzio w nich te i o nauk, jako tak;

w kijowskiej za traktowano nauk przedewszystkiem jako bro ku

odpieraniu nacierajcych przeciwników. Dla nakrelenia tedy obrazu

której z akademij katolickich dosy jest przedstawi jej organizacy

i stan nauk, pomijajc dusze wywody historyczne przyczyn i prze-

biegu samego jej powstania, a tern bardziej uzasadnienie przewagi

tam aciny oraz nieodzownoci polskiego jzyka, który poza a-

cin nie wystpuje do wspózawodnictwa z adnym innym. Tu za,

w zarysie zamierzonym akademii kijowskiej wypada poprzednio, w na-

leycie roztoczonym wywodzie, uzasadni, dlaczego ona moga by
tak, jak si staa, a nie inn; dlaczego bdc wschodnio- ortodoksaln

i majc by wycznie rusk, musiaa by tem nie mniej tyle prawie

polsk, co do charakteru kultury oraz jzyka, jak inne w Rpltej. Za-

tem naley przedstawi pierwej proces i si wylewu kultury polskiej

i jzyka polskiego na Ru; zaznaczy odpowiednio do tego, istotny stan

kultury staroruskiej i ruskiego jzyka; wskaza warunki ruchu umy-

sowo-rehgijnego, wród jakich szkoa kijowska powstaa etc. etc.

A potem wszystkiem rozwin, znów w zarysie historycznym podo-

bnie, ewolucye rozwoju samej akademii.

Rozkad treci Ukad i rozkad treci ogólnej bdzie nastpujcy:
ogólnej. I. Stan moralno - umysowy ruskiego spoeczestwa

w poowie XVI-go wieku.



A. Rozprzenie si ruskiego Rpltej spoeczestwa, wpyw uspo-

ecznienia polskiego, etapy posuwania si kultury polskiej,

szerzenie si katolicyzmu, stosunki z zagranic i studya tam,

wpyw domowych szkó aciskich, wpyw reformacyi za-

chodniej, przeobraenie si staro-ruskiego spoeczestwa,

groza upadku.

B. Przebudzenie si rehgijno-umysowe ruskiego spoeczestwa,

unia religijna, odrodzenie si bahoczestya, uznanie potrzeby

szkó, poczucie narodowo -patryotyczne, stopnie tego po-

czucia, walka, ster zdobywa dyzunia, zaranie ruchu umy-

sowego, bractwa, pocztkowe stanowisko Kijowa.

C. Pierwotne szkoy ruskie, brak szkó, nowo-powstajce szkoy

bahoczestywe, ich charakter, szkoy unickie.

II. Pozostao kultury staro - ruskiej oraz pochód podbojowy

polszczyzny.

A. Pozostao kultury staro-ruskiej, jzyk ruski, wpyw pol-

szczyzny, zakres jzyka ruskiego, jego istota, niemoc.

B. Pochód podbojowy polszczyzny — jzyk polski, przyczyny

uatwiajce ten pochód, zakres wpywu.
III. Pierwsze szkoy bahoczestystywe w Kijowie.

A. Szkoa bracka na Padole — bractwo kijowskie, charakter

szkoy onego, jej rektorowie pierwsi, potrzeba reformy.

B. Szkoa pieczarska Piotra Mohiy — Woosza, Mohiowie,

Piotr, jego szkoa przy awrze, bogosawiestwo patryarsze,

niemoc greczyzny, charakter latyno-polski szkoy, opozycya

starowierców, ustpstwo bractwu, warunki zjednoczenia

szkó — pieczarskiej z brack.

IV. Kolegium brackie kijowskie za Piotra Mohiy.

A. Pierwociny kolegium, charakter onego zasadniczy, próne

usiowania zdobycia przywileju na akademi, inne przeci-

wnoci, ostateczny przywilej królewski, kolegium ogniskiem

zwierzchniczem szkó dyzunickich, upadek znaczenia Lwowa,

ster bierze Kijów.

B. Stan wewntrzny kolegium, urzdzenia, nauka; niemoc staro-

ruszczyzny, jzyk polski; polski wpyw szkó wogóle; pierwsi

przewodnicy i wychowacy mohilaskiego kolegium; ko-

legia dyzunickie drugorzdne.

C. Znaczenie szkó i wogóle dziaalnoci Piotra Mohiy.

V. Kolegium mohilaskie (akademia) w epoce » Ruiny «.

A. Stan kolegium w epoce »Ruiny « a do odpadnicia Kijowa

(1650— 1670): burza ukrainna, wpyw jej dorany, wyzysk
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na rzecz kolegium ; ukad w Hadziaczu, przyznany przez

Rplt tytu » akademii «, istotne znaczenie onego, wydwi-
ganie si ponowne kolegium, ideay zwolenników protekcyi

moskiewskiej, odpadnicie Kijowa ; moc kultury polskiej.

B. Przewodnicy i wychowacy znaczniejsi mohilaskiego kole-

gium: rektorowie, profesorowie i ich wykady, wychowacy
kolegium.

VI. Kolegium mohilaskie (akademia) po »Ruinie« do koca
wieku XVII-go.

A. Dwiganie si — powolne przeobraanie si na akademi:
oderwanie Kijowa, skutki tego bezporednie, krytyczny stan

kolegium, przewodnicy onego, zachodnie pierwowzory i po-

rzdki wasne.

B. Naukowo wogóle — kurs nauk, zatwierdzenie onego urz-

dowe, jzyki uprawiane — polski, ruski, nauki przyrodnicze,

muzyka, wpyw wychowawczy kolegium.

C. Wychowacy kolegium znaczniejsi oraz ich wpywy — wy-

chowacy duchowni, kolegia na Zadnieprzu, oddziaywa-

nie szkó wogóle na spoeczestwo mao -ruskie, wpyw
Rusi kijowskiej na Moskw.

D. Uposaenie majtkowe oraz instytucye pomocnicze kole-

gium — stan majtkowy, biblioteka, drukarnie.

VIIe Akademia kijowo - mohilaska w pierwszem 25-leciu wieku

XVII-go.

A. Przeobraenie si kolegium na akademi — proces tego

przeobraenia si, pierwsi rektorowie akademii, stan jej ma-

jtkowy; »Academia Mohileano- Mazepiana«, wykad nauk
jzyki, muzyka, porzdki wewntrzne a zwyczaje, dyscy-

plina; utrata reszty autonomii, zniesienie swobody drukar,

osabienie akademii.

B. Znaczniejsi wychowacy akademii — duchowni i wieccy;

kijowscy dziaacze w gbi Rosyi.

VIII. Akademia kijowska po r. 1725.

A. W drugim 25-leciu wieku XVIII. — charakter dalszy akade-

mii, stan jej majtkowy, istotny jej »protektor«, »Academia

Mohileano- Zaboroviana«, jzyk w niej polski, zwierzchnicy

akademii, wychowacy wybitniejsi.

B. W drugiej poowie wieku XVIII-go — charakter ogólny,

kurs nauk, wkraczanie jzyka rosyjskiego, cofanie si pol-

szczyzny, przeobraanie si akademii mohilaskiej na du-

chown, rozwizanie jej ostateczne; zwierzchnicy jej w tej



epoce, wychowacy wybitniejsi ; utrata majtnoci ; biblio-

teka, drukarnia.

IXo Znaczenie cywilizacyjne akademii mohilaskiej.

A. Wzgldnie do Rusi wogóle— stanowisko naukowe akademii,

znaczenie jej cywilizacyjne, istota jej charakteru narodo-

wego, waga w niej maoruszczyzny, znaczenie zaczynu pol-

skiego, jzyk maoruski po 1700 r., jzyk rosyjski.

B. Wzgldnie do Moskwy-Rosyi,— oddziaywanie na Moskw,
zuywanie Kijowian przez cara Piotra I-go., dwignicie

przez nich moskiewskiej akademii etc, poczet dziaaczy ki-

jowskich na pónocy po r. 1700, pedagodzy wród nich,

dobro std dla samej Ukrainy.

X. Wpyw polszczyzny poza Dnieprem.

A. Na Zadnieprzu — kultura polska wogóle , wyksztacenie

szkolne, nowy zwrot po Potawie, moc zaczynu kultury

polskiej a poza rbami dawnemi Rpltej.

B. Na Moskwie (w Rosyi)—wpyw polszczyzny wogóle, wpyw
na byt zewntrzny, na ycie umysowe, polszczyzna na

dworze carskim etc, w szkoach , u ludu mosk., ksiki
polskie w bibliotekach moskiewskich, przekady z polskiego,

handel ksigarski, drukarstwo, wynik ostateczny.

Bibliografia. Pierwej atoli zanim przystpimy do krelenia zamie-

rzonego historycznego zarysu, czujemy si w obowizku wskazania

poprzednio samych róde, z jakich wiadomoci nasze, wypeniajce

tre owego zarysu, czerpalimy.

Otó najprzód musimy z góry zaznaczy, e z drobnym wy-

jtkiem, materyau rkopimiennego wcale nie mielimy do dyspozy-

cyi. Zrozumiae to wielce, gdy si zway, e materya podobny mógby
si znajdowa przedewszystkiem w samym Kijowie. Tam przecie

uczeni miejscowi, oddajcy si studyom specyalnym, tak przeszoci

akademii kijowskiej, jak i wogóle rozwoju cywilizacyi na Rusi pou-

dniowej dotyczcym, nie pozostawiliby nic waniejszego dotd w ukry-

ciu. Czego za do tego czasu nie podali, to tedy napewno atwo do-

stpnem dla obcego nie jest. róda wic nasze, z koniecznoci, nie

wykraczaj prawie, jakemy tego ju wyej dotknli, poza zakres rze-

czy, jeli nie drukowanych, to ju przez innych wskazanych wyranie.

Wskazano za tego sporo we wszelakich wydawnictwach, tak

kijowskich jak i innych, w specyalnych zbiorach aktów i doku-

mentów czy w dodatkach do dzie i opracowa powiconych bada-

niom odpowiedniej treci. Których to wydawnictw, zbiorów, dzie



i opracowa wykazy z atwoci znajdujemy w znanych przewodni-

kach bibliograficznych. Jako takowe za wskaemy przed innemi:

»Onir pyccKoii HCTopiorpa<i>iii« W. S. Ikonnikowa — t. IliA, kh.

I -aa, KieBii 1891 r. — str. 759 etc.

Z naszych za:

»Bibliografia historyi polskiej« L. Finkla. cz. Isza. Lwów 1891 r.

str. 12 etc.

Nie brak te prac i dzie caych, powiconych historyi akade-

mii kijowskiej: czy to w ogóle, czy to w pewnych tylko dobach onej

istnienia lub tylko co do pewnych stron jej ywota i dziaalnoci

;

czy te porednio jedynie sprawy jej uwzgldniajcych — tak w j-
zyku polskim

,
jak i rosyjskim , a od pewnego czasu i maoru-

skim nawet.

Ale w jzyku polskim nie mielimy dotd ani jednej pracy,

wycznie history akademii kijowskiej, w caoci czy w jakich dzia-

ach, obejmujcej. Co mamy — to potrca ubocznie tylko o jej sprawy

i dzieje, albo przedstawiajc walki religijno-polemiczne pewnej epoki

w yciu Rpltej lub te krelc stan jej szkolnictwa wogóle, czy obraz

ruchu pimienniczego na jej rbach dalekich. Wskaemy tu tylko na

takie prace, jak

:

Michaa Wiszniewskiego ustp pod tytuem : »Historya literatury

i kocioa ruskiego* w t. VIII (rozdz. 16) jego »Historyi literatury

polskiej «. Kraków, 1851.

Adama B. Jochera » Obraz literatury i nauk w Polsce « t. II.

i III. Wilno 1839—58; nb. gdzie s podane liczne, dotyczce i na-

szego te przedmiotu, wskazówki.

Wacawa A. Maciejowskiego »Pimiennictwo polskie « t. III.

Warszawa 185 1.

O wzgldnej wartoci których to prac prof. A. Bruckner tak si
oto') wypowiada:

»Co Wiszniewski (w t. VIII) do historyi tej (ruskiej polemicznej

etc.) literatury zebra, zadziwia obfitoci materyau
; Jocher, Sobo-

lewski byliby w I-ym i Il-im tomie »Obrazu « do owietlenia tej epoki

równie si przyczyniU, gdyby noty ich nie byy pady ofiar cenzury;

najmniej zadawala Maciejowski, prawdopodobnie krpowany podo-

bnymi wzgldami. Prace te nie doznay jednak u nas ani dalszego

cigu, ani przerobienia, niezbdnego wobec wielkiej iloci materya-

ów i studyów, ogaszanych przez ruskich (resp. rosyjskich) uczonych

i o tych studyach u nas si zazwyczaj ani wie — »russica sunt, non
leguntur«.

»Luk t« prof. Bruckner próbowa te sam w czci »zapeni «,
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przez znane swe 2) pikne studyum pod tyt. » Spory o uni w dawnej

literaturze*; gdzie wród ywego i zupenie wyczerpujcego przedsta-

wienia religijno - polemicznego ruchu pimienniczego w w. XVI, po-

trcona z prawdziwem znawstwem nie jedna rzecz, dotyczca te ruchu

cywilizacyjnego wogóle na Rusi, a wic i sprawy jej szkolnictwa,

tudzie dziaalnoci pimienniczej etc. przewodników kijowsko-brackiego

kolegium.

Obok powyej pomienionych prac, nie mao materyau obcho-

dzcego porednio, a i bezporednio nawet, dzieje rozwoju akademii

kijowskiej zawiera znane dzieo Józefa ukaszewicza »Historya Szkó «,

tom. 4. Pozna, 1849-1851.

Niewiele zato pod tym wzgldem przedstawiaj treci prace spe-

cyalne, dotyczce dziejów cerkwi ruskiej na onie Rpltej, jak Juliana

Bartoszewicza i ks. biskupa Likowskiego.

Wicej ju ubocznych danych znale mona w takich pracach

jak: »Obraz Litwy pod wzgldem jej cywilizacyi« J. Jaroszewicza,

Wilno, 1844— 45, oraz »Dawna Polska, ze stanowiska jej udziau

w dziejach postpujcej ludzkoci « Adryana Krzyanowskiego. War-

szawa, wyd. 1858.

Pojedynczych artykuów, majcych zwizek z treci zamierzo-

nego przez nas zarysu, nie wskazujemy wcale na tem miejscu; do
bdzie zaznaczy je przy odpowiednich cytatach, cho te zbyt rzad-

kich chyba. Wyróniaj si korzystniej artykuy J. Bartoszewicza

w wielkiej Encyklopedyi Orgelbranda zamieszczane.

Wogóle podanego materyau w naszej literaturze bardzo

niewiele.

Inaczej wcale rzecz si ma w pimiennictwie rosyjskie m. Tu

wypadnie adagium owo prof. Brucknera wyrazi odwrotnie: »russica

non leguntur« u nas, ale tem nie mniej »sunt«.

Co za do opracowa, dzieje akademii kijowskiej wycznie za

przedmiot majcych, to takowe jedynie tylko w pimiennictwie rosyj-

skiem znajdujemy. Podzielamy al powanego berliskiego profesora,

emy z tego dotd nie korzystah naleycie, a— dodalibymy od siebie

jeszcze — co gorzej, e dalimy si w tym zakresie wyprzedzi — ba,

nie Rusinom nawet! Ale zato teraz, »zrzuciwszy pych z serca«, ju
chcc nie chcc, posikowa si musimy gównie temi pracami. Posi-

kowa si za tem swobodniej, ile e w bhszej nam dobie, nawet pro-

fesorowie duchownej akademii kijowskiej, w pracach swych, staraj

si by, ile si to da, bardziej objektywnymi.

Prac te odnonych w rosyjskim jzyku jest niemao.

Pomijamy ju dawniejsze, jak:
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Makarego Buhakowa (hierom. a pózn. metropolity moskiewskiego)

»ncTopiH KieBCKofl AKaje>iin« Cn6. 1843; a nawet

W. J. Askoczeskiego »KieB'L et jpeBfffeitiimMi. ero pnuHmeMii

AKajemeK)« 2 ^i. KieBt 18,56.

Podajemy prace póniejsze, bliszej nam doby, a zarazem grun-

towniejsze, w tre obfitsze, wicej beznamitne; chocia nie obejmu-

jce caoci przedmiotu. Tak

:

S. Goubiewa »lIcTopiji KieBCKori j;YXOBHoi AKajeiun«. nepioj,T> jo-

Morn.iHHCKiii. KieBt. 1880. nb. poprzedzona tego prac pod tytuem:

„KieBCKifi MHTpono.inTi) Ileipi. Mornja n ero cno;i;Bn2KHiEKn" t. I.

KieBi. 1883; t. H. 1898.

N. J. Pitrowa „KieBCKaa AKa^eaiia bo BTopou no.ioBnErfe XVn b."

KieBi, 1885.

W. Sierebrenikowa »KieBCKa5i AEaj;ejniH cl no.i. XVn b. jo npeoCpa-

30Bama ea bi. 1849 r." KieBt 1897.

Obok których staj powane prace, porednio tylko odnoszce

si do historyi akademii kijowskiej, jak:

K. Charampowicza „ SanajHopyccKia npaBocjaBHLia htkojli XVI

n Hanaaa XVn BtKa". Kasain, 1898.

Szlapkina „Cb. JlminTpiii PocTOBCKiii n ero speMa". Cno. 1891 nb.

dzia wskazówek dotyczcych wpywu Kijowa i Polski na Moskw
(Rosy).

Piekarskiego „Hayna n aniepaTypa b-b Poccin npn Ilerpt B." Cn6.

1862 T. 2.

Oraz tego autora w czasopimie ^Oien. SamjCKn'' 1862: „KieBCKaa

HayKa" i »npejCTaBiiTejn KieBCKoii y^ienocTn".

Z licznych drobniejszych monografij, przedmiotem których s, ju
to przewodnicy czy goni wychowacy akademii kijowskiej, dosy tu

wskaza nastpujce:

J. Czystowicza ^Oeo^ani, IIpoKonoBnT n ero BpeMs" Cn5. 1868;

a nawet:

Samarina „Oeo*. HpoKonoBOTt n CTe<i>aH'L SBopcKiil"; cho to wa-
ciwie tendencyjna ramota tylko.

Dalej —podane w czasop. „KieBCKaa CTapana" z r. 1884 artykuy

Sumcowa: „JoaHHnKiii raaaTOBCKiii", „IlHHOKeHTiit rnse.iL" oraz „JaaapL

BapanoBirat*' i pod tyt. »K' ncTopin loiKHO-pyc. .inTepaiypLi XVn ct.«

wydane 1885 r.

I tyle innych odnonych artykuów i arykulików, rozrzuconych

w teme czasopimie; nie mniej w wydawnictwie: „TpyjH KieBCKufi

;iyxoBHon AKajeiiin"
;
gdzie pom. inn. znajduje si (w roczn. 1870 r.)

:



M. Linczewskiego „Ile^iaroria ;i,peBHiix' ópaTCKnKt hikoji-b n npemiymecT-

BeHHO ;i,peBHett KieBCKott AKa^eMin".

Z prac powiconych badaniu stosunków wyznaniowych w zie-

miach ruskich Rpltej, cile zespolonych z rozwojem zachodniej cywi-

lizacyi tame, jako zasugujce na szczególne wyrónienie dla ich

objektywnoci, odznaczaj si przed innemi

:

Oresta Lewickiego „BnyTpeHHee cocToaiiie lOHiHO-pyccKoii iiepKBn

Bt KOH. XVI B. — Ymn" — KieB-L 1884, oraz „ Coii;nmaHCTBO b^l IIojLni-fe

II IOro-3an. Pycii — bi, XVI n XVII b." Kiest 1882. i Mik. Lubowicza:

„Ki, iicTopiii JesyuTOBi. bt. .inTOBCKo-pyccKnxi. 3611.1^x1. b-l XVI b." Bapm. 1888.

Nie bez dononych te wskazówek co do sprawy zachodniej

cywihzacyi na Rusi, jej charakteru etc. oraz rzeczywistych zasug pro-

motorów takowej s rozgone dziea P. Kulisza: „IIcTopiji B03Coe;i,n-

HeHi}i PycH". Cnu. 1874—77, t. 4, oraz „OTna;i;eHie Majopoccin oti. IIojiLnm«.

MocKBa 1888—89 t. 3.

Nareszcie ze wzgldu na wyjaniony tam naleycie wpyw kul-

tury i mowy polskiej na ruszczyzn, pewne ustpy w dziele J. Per-

wolfa ,CjiaB5iHe — hktb BsaiiMiitm OTHoiueiiia 11 cbiibh". Bapm. t. 3iil, 1893

Z innych za wzgldów ma sw wag i P, Zyteckiego „OiepKi*

JiHTepaTj'7)iiuii iicTopiii MajiopyccKaro napMia BTb XVn 11 XVniB." KieBi) 1889.

Stosunki za spoeczne samego Kijowa, rozumienie których ua-
twia nam rozwizanie niejednego pytania z zakresu kultury, znajdu-

jemy ywo oddane w art. prof, Y/odzimierza Antonowicza: „KieBi,,

ero cy^BÓa n 3Ha'^ieiiie... no 1569" oraz „KieBcide boAtli... XVI—XVn ct."

w jego »MoHorpa<i>iii« t. I. KieBi, 1886.

Z prac autorów po maorusku piszcych s do zaznaczenia —
jedynie: E. Ogonowskiego— cz. I-sza jego dziea p. t. „IIcTopia juTepa-

Typii pycKon" Lwów 1887; Iw. Franki ^^IlBani, BuniencKitt 11 ero TBopu"

Lwów 1895 i Cyr. Studziskiego „IlepecTopora — pycKait naMaTHUKi,

noHaTKy XVn b." Lwów 1895.

Ze tedy róda nasze, jak widzimy, bd z rosyjskiej rki
przewanie, nie moe to przecie wpywa ujemnie na podan ob-

jektywno zamierzonego przez nas studyum; owszem, zdobywajc
przy ich pomocy wiksz mono powoywania si na wiadectwa
i zdania przeciwników, tem atwiej jeszcze dosigamy celu.

Z drugiej strony— tak powane i umiejtne skupienie rozproszo-

nego wielce materyau oraz obrobienie onego odpowiednio wymaga-
niom dzisiejszej nauki, jakie znajdujemy w spccyalnych pracach prof.

Goubiewa i Piotrowa, tylko uatwia nam nakrelenie naszego wa-
snego historyi Akademii mohilaskiej zarysu. Czerpiemy te z nich

pen doni, oceniajc zarazem ich pogldy, tyle wysze od powsze-
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dnio-oficyalnych wynurza si poprzednika ich Askoczeskiego, od

którego wic surowy zasób jedynie bra mona. Z prac nie dotycz-

cych bezporednio Akademii, lecz tem nie mniej bogatych w po-
dany dla naszego zadania materya poredni, a z którego te odpo-

wiednio wicej korzystalimy, zasuguje na wyrónienie dzieo Szlap-

kina, odznaczajce si nadto i swobodniejszem zapatrywaniem si na

spraw kultury wogóle. Nie mylimy wszake obnia przez to war-

toci innych te prac wyej wskazanych, cho one nie daj nam
tyle co tamte zasadniczego materyau.

Zanim przejdziemy do treci gównej, t. j. do historyi samego
kolegium, winnimy odpowiednio do nakrelonego przez nas programu

dotkn pierwej warunków, wród jakich ono powstao, warunków po-

oenia ówczesnej spoecznoci ruskiej — kulturalnych, religijnych,

narodowych etc. etc.

Nie potrzebujemy atoli siga gbiej poza drug poow wieku

XVI-go, nie spuszczajc z oka dwóch przedewszystkiem punktów wy-

tycznych: unii politycznej 1569 r. oraz unii religijnej 1596 r.



I.

STAN MOR.\LNO-UMYSOWY RUSKIEGO SPOECZESTWA
W POOWIE XVI. WIEKU.

A.

Rozprzenie si ruskiego Rpltej spoeczestwa.

Rozprzenie spo- W poowie W. XVI-go spoeczestwo ruskie Rpltej

eczne. znajdowao si ju w zupenem rozprzeniu. Pod wzgl-
dem polityczno-narodowym przestao ono by ju przed wieki jedno-

istnem — jeli niem byo nawet kiedy. Teraz rozamanem ono byo, nie-

tylko politycznie, na dwa wielce róne od siebie a nie równe dziay : ko-

ronny, obejmujcy Ru czerwon z Podolem, oraz litewski— ziemie ruskie

w. ksistwa. Unia lubelska, odrywajc poudniowe z ziem ruskich W.
ksistwa na rzecz Korony, wytworzya z nici, uszczuplajc dzia drugi,

jeszcze dzia jeden wyodrbniony, który odtd pocz si bardziej ze-

spala z dziaem pierwszym. cznikiem tego, tak rozbitego polity-

cznie spoeczestwa, nie bya ani jednostajna z dugich wieków tra-

dycya historyczna, potgujca jednostajn kultur, ani jednostajna

mowa ywa ludu, ani jednakowa polityczno - narodowa dno ; co

stanowio spójni jego moraln — to jeden obrzdek religijny, pod

jedn hierarchi metropolii kijowskiej i — jeden cerkiewno-pimienny

jzyk. Ale z biegiem czasu i ta spójnia religijno-moralna pocza si
rozlunia, sabn, pka •^). Z natury rzeczy rozpoczo si to od

strony Rusi czerwonej, ogarno z kolei blisz Ru litewsk, a dalej

z dwóch tych ju stron, posuno si ku Woyniowi i Ukrainie. Wy-
nikiem tego rozprzenia, najbardziej uderzajcym w oczy, byo coraz

czstsze odstpstwo od wiary przodków i przyswajanie sobie kultury,
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chocia pobratymczej, ale zawsze obcej ; co te nastpnie sprowadzi
musiao i przeobraenie wogóle stosunków na caej Rusi.

Przyswajanie to kultury obcej, zachodniej, w polskiej ju wyra-
nie postaci

, jakkolwiek niepowstrzymane, nieodzowne, odbywao si
przecie powoli , niepostrzeenie prawie ; nadto — nierównomiernie

w rónych dzielnicach szerokoramiennej Rusi. W obrbie Wielkiego
ksistwa, na pocztku XVI-go w. jeszcze, nawet w stoHcy onego,

staa gór ruszczyzna. Gdyby nie znane dobrze fakty z ogólnego za-

kresu ycia ówczesnego litewsko-ruskiego spoeczestwa, przywiad-
czyby temu ju sam skad skromnej bibHoteki, jak Zygmunt Stary

zgromadzi by na zamku dolnym w Wilnie. Oto w r. 15 lo znajdo-

wao si w niej ^) koo 70 ksig, tak drukowanych jak pisanych, któ-

rych oczywicie znacznie wiksz cz stanowiy aciskie; ale gdy
czeskich z polskiemi byo ledwie kilka, ilo ruskich 20 przenosia.

Jake inaczej wygldaa biblioteka ta zamkowa za Zygmunta Augusta,
kiedy ni . Górnicki zawiadywa.

Przyczyny rozlunienia na Rusi wewntrznego, jako te na-

stpstw onego — wieloliczne. Lecz nie tu miejsce dotyka ich wy-
czerpujco. Dla nas tu wystarczajcem bdzie, gdy wobec fakty-

cznie znanej genetycznej niemocy, rozprzonego politycznie staro-

ruskiego spoeczestwa, wskaemy powane znaczenie wród tyci

przyczyn — obcych te wpywów. Nie — eby one miay by de-

cydujcymi czynnikami rozprzenia owego, lecz e przyoyy si
potnie do pomnoenia i rozszerzenia szczerb, powstaych z sa-

mej natury ustroju wewntrznego w organizmie owego spoecze-
stwa, a zarazem sprowadziy je na inne od dotychczasowych kultu-

ralne drogi.

Wród tych wpywów miejsce pierwszorzdne zajmuje nieza-

przeczenie sam fakt zjednoczenia si politycznego z Polsk, prowa-

dzcego do pewnych nieodzownych nastpstw. — Zastanówmy si
nad tem.

Wpyw uspoe- Zjednoczenie polityczne Litwy i Rusi z Polsk zaszo
cznienia polskiego, w epoce, kiedy ju nie mogo by najmniejszej wtpli-

woci co do stanowczej przewagi cywilizacyi zachodniej, aciskiej, pro-

mienie której ogarniay i Polsk, nad przygasajc cywilizacy byzan-

tysko-greck wogóle, a có dopiero nad jej wytworem ubocznym — kul-

tur sowiasko-cerkiewn, zdeptanej ostatecznie przez Mongoów, Rusi.

Nad Carogrodem i wiatem bógarskim zaciya ju bya pognbiajca
muzumaska przemoc turecka. Nie trudno byo zatem przewidzie, która

z tych cywilizacyj wemie gór w nowo - rzeszonym, przez lub Ja-



giey z Jadwig, polsko-litewskim politycznym organizmie, w dalszym

cnego, na drodze coraz cilejszego zjednoczenia, rozwoju. Wic i dla

Rusi te, w splot tego organizmu ujtej, ideaem cywilizacyjnym mu-
siaa si sta odrazu kultura zachodnia, z onej, powszechnym w owej

dobie, jzykiem aciskim etc. etc. Poza acin staa z natury rzeczy

polszczyzna, sama dugo niema, w powijakach swego dziecistwa,

lecz potniejca tern spieszniej po ich ostatecznem zerwaniu. Dalej

decydowa o tej przewadze, jedyny na cay obszar ziem zrzeszaj-

cych si, nowopowstay, wyszy zakad naukowy, jakim bya akade-

mia — nie gdzieindziej, lecz w Krakowie. Decydowa te nie mniej

o tem i sam dwór Jagiellonów — zachodniego poloru, polski — tak

w Krakowie jak i w Wilnie ; który oczywicie nadawa ton i wszel-

kiemu monowadztwu, nietylko litewsko - katolickiemu, lecz i knia-

ziowsko-ruskiemu. Nic za naturalniejszego, e kniaziów naladowali

znaczniejsi ziemianie i t. d. i t. d. Nie prowadzio to nieodzownie

i bezporednio do zaniechywania ruszczyzny, ale zapewniao przecie

stanowcz przewag kulturze zachodniej i trybowi polskiemu. Nie

zapominajmy te o wpywie potnym kobiety przy nieustannem

czeniu si rodzinnymi wzami domów — monowadczych i niemo-

nowadczych — litewskich i ruskich z polskimi. Polszczyzna tedy sze-

rzya si po Litwie i Rusi — bez jakowego przymusu, swobodnie

a niepostrzeenie.

Dosadnie to charakteryzuje gboki znawca historycznej psycho-

logii ruskiego spoeczestwa wród pisarzy mao-ruskich przedostatniej

doby p. Kulisz. Oto jak on si wypowiada w jednej ze swych prac

wikszych *)

:

»Przetworzenie si ywiou ruskiego na polski byo u nas — pi-

sze on — pocztkowo zjawiskiem naturalnem... Mongoo-tatarska po-

tga, rozlawszy si burzliwie a szeroce, zatrzymaa si na Krakowie.

Wstrzsa ona i Polsk , lecz Polska utrzymaa si na swej podsta-

wie ; i wtedy, gdy na Dnieprze zginy owoce przed-tatarskiej kul-

tury, Nadwile rozwijao si bez przerwy, pod wpywem zachodnich

narodów. Blizka znajomo z tymi narodami daa Polsce wielk prze-

wag nad przyczon do niej w podwójny sposób Rusi. Posiadacze

ruskiej ziemi , satrapi ciemnego despoty Litwina, do tego stopnia za-

rdzewieli pod jego wadz , e gdy wielki knia litewski zosta pol-

skim królem i sprowadzi ich w zetknicie z nowymi swymi podda-

nymi , to panowie polscy okazali si im jako niedocigej wyyny
wiatowce, zrczni wielce w rzeczach towarzyskich, bardzo mdrzy
w zakresie pisma. Skrzyowani z Litwinami Rusini, w swoj kolej

(nb. jak niegdy Polacy na nich) zaczli wtedy patrze na Lachów^
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jak patrz z rodzinnego zaktu bracia modsi na starszych. Zaczli

te oni naladowa wielmonych ludzi polskich w ich bycie i post-

powaniu. Ocierajc si w towarzystwie znacznych Lachów, tracili sw
szorstko, i naturalnie czuli wdziczno dla ssiadów za uprzejme

przewodniczenie we wszystkiem, co ci przejmowali u narodów cywi-

lizowanych. Przyjanili si oni z Polakami z uznaniem pewnem, a -
czc si z nimi wzami krwi, patrzyli na swoje pokrewiestwo i swo-

jactwo z polskimi domami, jak na wysoki honor, szczycili si cudzo-

ziemskiem zapatrywaniem na rzeczy, jako wyrónieniem od ludzi za-

cofanych, ciemnych. Niegdy przedstawiciele polskiego uspoecznienia

brali sobie za wzór otartego po byzantysku Rusina, z jego wzgl-

dnie bardziej subtelnym jzykiem i obyczajem. Teraz potomkowie

tego Rusina poddawali si owieconemu po rzymsku Lachowi w swem
zjednoczeniu z nim w zakresie spraw politycznych, spoecznych i do-

mowych. W ten sposób — koczy autor — nasz byt publiczny

i domowy, nasze pogldy, gusta i sympatye byy ju oddawna w wy-
szych koach te same, co i u Polaków«.

Etapy posuwania Co za do samych etapów, jakiemi si posuwaa

si kultury pol- na Ru gbsz kultura zachodnia i jzyk p o 1-

skiej. ski — te s zbyt znane. Pierwszym tedy onych

etapem bya Ru czerwona. Wpyw tam zachodu poprzedza zna-

cznie dob zajcia kraju przez Kazimierza Wielkiego. Kultura za-

chodnia posuguje si tam pocztkowo jzykiem aciskim przede-

wszystkiem i jakby drog oficyaln tylko. Jzyk za polski rozchodzi

si bardziej ciekami stosunków prywatnych. Szerz go osady mazo-

wieckie i maopolskie, a dalej wpywy ssiedztwa i spokrewniania

si, przechodzenie na obrzdek aciski, sprowadzajce zarazem zmian
jzyka w rodzinie etc. etc. Z czerwonej Rusi wpyw polski ogarnia

dalej Podole wysze, sigajc tam pusty ukrainnych, do Litwy nale-

cych. Na Ru litewsk, razem z jej dzielnic poudniow, woysko-
kijowsk, wpyw zachodni

,
polski wylewa si ze stoecznego Wilna,

tak oficyalnie jak prywatnie, wspierany na tej drodze ostatniej szerze-

niem si obrzdku aciskiego i mazowieckiego osadnictwa z nale-
cego do w. ksistwa Podlasia. Dwa te prdy wpywu polskiego,

idce, jeden ode Lwowa a drugi od Wilna, uderzay na Woy —
dugo najsilniejsz ostoj ruszczyzny, i dalej zmierzay ku Kijowowi.

Na Woy wnosz
,
przed uni lubelsk jeszcze, kultur zachodni,

dworsk, jako wzór do naladowania, razem z polszczyzn oczywicie,

dwie synowe niezomnego kniazia Konstantyna-Iwanowicza na Ostrogu—
Kocielecka i Tarnowska. Do Kijowa za i innych zamków ukrain-
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nych przychodzi najpierw z jzykiem polskim, nie ksidz wcale, lecz

onierz pieniny.

Unia polityczna 1569 r., wcielajca i reszt Rusi poudniowej,

z Kijowem, do Korony, nadaa tam jzykowi polskiemu, obok staro-

rusczyzny litewskiej , znaczenie niemal oficyalne, wzmacniane ma
przedewszystkiem znajomoci, na razie, aciny. Ju pierwsza lustracya

królewszczyzn województwa kijowskiego 1570 r. spisana urzdowo po

polsku ; a dalej w tyme jzyku spisywane byy i regestra pobo-

rowe ^). Upominanie si szlachty woyskiej za króla Stefana o cilej-

sze przestrzeganie w aktach urzdowych staroruszczyzny przebrzmiao

bez echa. Jak te o to na prawd mao dbano, niech suy za dowód,

e nawet nie zdobyto si na utworzenie odrbnego trybunau w u-
cku z jzykiem wycznie ruskim, a poprzestano na osobnej kancela-

ryi ruskiej, przy trybunale lubelskim, nie mogcej si przecie dugo
opiera wpywowi polskiemu. Zreszt koniec w. XVI-go bya to

epoka najywszego rozkwitu kultury polskiej, jzyka polskiego. Pocz
on te wypiera tak dobrze acin jak i staroruszczyzn z zakresu

codziennego ycia, zostawiajc im tylko przybytek wity, szkó du-

chownych i urzdowych archiwów. Najwicej przecie przyczyni si
do wzmoenia polszczyzny w ziemiach ruskich Rpltej rozbudzony

z kolei i tam ruch reformacyjno-religijny: najprzód prote-

stancki wogóle, a nastpnie unicko - katolicki. Kady dom ruski, zry-

wajcy ze starodawnym obrzdkiem wschodnim i przyjmujcy, czy to

nauk reformatorów czy rzymsk
,
przyjmowa te ostatecznie jzyk

i tryb polski , stawa si polskim — pocigajc swym przykadem
krewniaków i ssiadów, przy »bahoczestyju« nawet zostajcych. Co
bardziej — znana ywa reakcya nawet przeciw nowatorstwu, czy to

w postaci dysydenckiej czy te unii z Rzymem, bya ze strony zwo-

lenników starego trybu spraw jedynie konfesyjn, adn miar za —
protestem przeciw przemonemu wpywowi kultury polskiej. Wpyw
jej by ju oddawna ustalonym na Rusi i cieszya si ona uznaniem

powszechnem ze strony unitów i dyzunitów w równym stopniu co

i dysydentów. Szerzy si on niezalenie od spraw religijnych i wcale

nie by uwarunkowany odstpstwem od cerkwi.

Szerzenie si ka- Co za do opuszczania cerkwi , rozwierajcego sze-

toiicyzmu, roko wrota wpywowi kultury zachodniej, polskiej, —
to ono rozpoczo si bardzo wczenie, na Rusi czerwonej oczywi-

cie — prawie od chwili objcia krainy tej przez Polsk. O post-

pach katolicyzmu na Rusi czerwonej, ju w drugiej poowie XIV-go
wieku, wiadcz listy papiey z r. 1351 i 1371'), oraz arcybi-

AKAOEMIA KIJOWSKA. 2
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skupa halickiego Jakóba 1392 "*). Gdy nastpnie unia florencka za-

prowadzi si nie daa
,

propaganda katolicka staraa si odry-

wa od -Starej sekty greckiej « ku »cirzeciastwu« pojedyncze

osoby i rodziny z poród ziemian ruskich ; a Zbigniew Olenicki

wiadczy, e wielu z nich zmieniao wyznanie. Za Zygmunta I-go

ju caa prawie szlachta chemska porzucia obrzdek grecki. Wo-
góle gówna cz szlachty czerwono - ruskiej przyja obrzdek

aciski przed uni brzesk jeszcze ; a ilo tych , którzy z unii

przeszli do kocioa rzymskiego, bya wcale nieznaczna ^). Chocia

wród takiego szerzenia si katolicyzmu zdarzay si fakty i wrcz
przeciwnej natury : tak oto ^°) pod koniec XVI-go w. ju, w dobie, co

poprzedzia o niewiele uni religijn, pewna cz szlachty katolickiej

w ziemi przemyskiej przesza, jak skaryli si acinnicy, »na ruskie

niedowiarstwo «. Co oczywicie nie prowadzio za sob wyrzekania si
zarazem kultury polskiej. Nie mona te nigdy do mocno zaznaczy,

tego, e rozwój kultury polskiej na Rusi wcale nie szed w parze z po-

stpem tam katolicyzmu — wci wyprzedza go znaczco i ze sa-

bniciem onego doranem wcale si nie zatrzymywa.

Stosunki z zagra- Nie naley te zapomina i o rozluniajcym wpy-
nic — studya tam. wie na spoeczestwo ruskie jego stosunków bez-

porednich z zagranic, które równie toroway w nastpstwie drog
kulturze polskiej.

Zagarnicie przez Polsk z Litw wszystkich niemal ziem staro-

ruskich uatwio ich stosunek z Zachodem nietylko handlowy, lecz

i cywilizacyjny. Królowa Jadwiga funduje 1379 przy akademii w Pra-

dze czeskiej »burs« (internat) dla modziey litewskiej i ruskiej. Od-

td modzie ta, nie poprzestajc na akademii krakowskiej, gdzie te
posiadaa sw burs od r. 1409, szuka wiata i dalej zagranic. Stao

si nastpnie powszechnym zwyczajem wysyanie modziey, mono-
wadczej osobliwie, dla koczenia studyów w obcych akademiach i ko-

legiach — tak katolickich jak i protestanckich.

Wic ju zowrogiej pamici knia Micha Gliski koczy stu-

dya swe za granic
,
gdzie te zostaje katolikiem. W epoce póniej-

szej — zygmuntowskiej, z pomidzy panów i znaczniejszych dostojni-

ków litewsko-ruskich : Jan Chodkiewicz, pón. starosta mudzki, ksztaci

si w Wittenberdze, za Lew Sapieha, kanclerz, w Lipsku*^); kn. So-

omerecki odwiedza razem z nauczycielem swym Melec. Smotryckim

akademie lipsk i wittenbersk ' ^) ; Aleksander z Ostroga Zasawski,

pón. wojewoda kijowski , spdza lat 1 2 we Woszech, Niemczech,

Francyi, Niderlandach — na wiczeniu w naukach wyzwolonych i rze-
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miole rycerskiem ^^); Jan Kiszka, pón. kasztelan wileski, zi ks.

Konstantyna Ostrogskiego — ostoja Socynianów na Litwie — by
uczniem Castigliona '^).

licznych zastpach modziey litewsko - ruskiej, ksztaccej si
w uniwersytetach zagranicznych, tak protestanckici, jak i katolickich,

w drugiej poowie w. XVI-go, wiadcz najwymowniej metryki

tyche uniwersytetów, w których si modzie uczca si zapisywaa.

Szkoda tylko, e ich dotd tak mao u nas wydano ; ale i to, co ju
wydano '^), wystarczy, aby da wyobraenie o sile wezbranego prdu,
unoszcego w owej epoce dorastajce generacye ku zagranicznym

ogniskom owiaty,

1 tak, przegldajc metryk uniwersytetu protestanckiego w Ba-

zylei ^^), z przecigu od 1553—99, spotykamy tu przedstawicieli wszy-

stkich prawie znaczniejszych rodzin litewsko -ruskich. Kogo bo tu

niema midzy »scholarami ;« a wszyscy zapisani jako »Lituani« —
nie »Rutheni« lub »Poloni«. Oto cae ich szeregi — bo Litwa sta-

nowczo w Bazylei przewaa : Jan Kiszka z Ciechanowca, Zienowiczów

dwóch, Skumin (Tyszkiewicz), kn. Mosalskich dwóch, Abramowicz,

Radziwiów dwóch — Jerzy i Janusz, a razem z nimi ich »famuli«

Ogiski i Tryzna, dalej — Naruszewiczów trzech, Woowicz etc. etc.

Ze szlachty czerwonoruskiej, zapisanej jako »Poloni«, daleko mniej:

z ziemi przemyskiej oto — Balicki i Lubieniecki, z chemskiej za —
Uhrowiecki, Drohiczeski i Lipskich z Goraja trzech. Jako »Rutheni«

zapisali si dwaj tylko — Stanisaw Starzechowski i Stanisaw Ker-

ner(us). Z Woynia — jedyny Marcin Czapla ze Szpanowa »Polonus*
;

widocznie tedy tacy modzi Sieniutowie, Niemirycze etc. etc. jednocze-

nie inne protestanckie uniwersytety nawiedzali— Wittenberg, Lipsk

i inne ogniska naukowe rónowierstwa.

W uniwersytecie katolickim w Padwie, zapisani w kodycyl-

lach »nationis Polonae« z lat od 1592—99'^), przewaaj stanowczo

przedstawiciele czerwono-ruskiej szlachty ziem wszelakich. Tak oto:

ziemi przemyskiej — Próchnicki , Derszniak z Rokitnicy, Korniakto-

wie trzej, Wapowski, Tyczyski, Drohojowski, Tarnawski, Rozborski,

Taranowski ; ziemi sanockiej — Bal »de Oczwia« i Dydyscy dwaj

;

z. lwowskiej — Zórawiski , Korytko ze Zwingrodu, Romanowski,
Ciemierzyski , Czohaski ; z. halickiej — Pomorzaski i Buczacki

;

z. bezkiej — Wozuczeski , Oleszycki , Mikiscy dwaj ; nakoniec z.

chemskiej — Suowscy dwaj. Z pomidzy szlachty litewsko-ruskiej,

zapisanej jako »Lithuani« : Mosalskich dwóch, Hlebowiczów — podo-

bnie, Tyszkiewicz z Lohojska, Woowicz, Kope, Sapieha »z Sapie-

yszek«, Naruszewicze dwaj, Abramowicz, Korsak. Z kniaziów woy-
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skich: dwaj Zbarazcy — Krzysztof i Jerzy oraz Jerzy z Winiowca.

Po rusku podpisa si jedynie (nb. ju w r. 1600) lepeMOHaK-L Ie3exnejii.

KypE;eBH'i' pyKoio BJiacHOK).

Przykadowie oto podalimy tu wskazówki, zawarte w metrykach

uniwersytetów w Bazylei i Padwie ; a przecie byo tyle jeszcze aka-

demij przed- i zaalpejskich, przez modzie nasz w owej epoce zwie-

dzanych, kodycylów, których »nationis polonae« jeszcze w szczegó-

ach nie znamy.

Co za do Rusi wyczniej — nic dziwnego nawet, i udawaa

si ona tak licznie zagranic, kiedy wobec znanego upadku akademii

krakowskiej w cigu w. XVI- go, szlachta polska wogóle tumnie tam

wyjedaa dla studyjów. Wprawdzie gorliwcy bahoczestya energicznie

protestowali przeciw studyom w kolegiach zagranicznych, dowodzc

prawowiernym '^), e »akomstwo na acisk mdro bezczeci*,

e »chitromówstwo, pogaski krasomówny Arystolel, babiloskie na-

mitnoci, muzyki « i wogóle wszystko pochodzce z zaraliwego Za-

chodu, »od bahoczestya odprowadza, herezyami zatruwa i odstpcami

od prawosawnej wiary robi...« i t. p. Ale, pomimo, i istotnie,

w owej epoce, w epoce reformy religijnej na Zachodzie, bezporednie

z nim stosunki otwieray swobodny dostp wszelakim ztamtd wpy-

wom wogóle, szczególnie za — owej umysowej i religijnej fermen-

tacyi, która wstrzsaa wtedy ca Europ, trudno byo walczy z du-

chem czasu. I nietylko te modzie moniejszych i mniej monych,

domów szlacheckich jedynie, nie tyle biorcych do serca spraw

staroytnego swego obrzdku, spieszya w zawody zagranic ; szu-

kaU tam wikszego wiata, od najwczeniejszej doby, i ci, co si

wyczniej przygotowywali na jego arliwych krzewicieli i obroców.

Widzimy tedy, e ju Franciszek Skoryna, który wyda pom. r,

1517— 1 9 w Pradze czeskiej Pismo wite w tómaczeniu ruskiem,

odbywa studya za granic— po Krakowie (od 1504), w Padwie 15 12 '^).

Kipryan , mnich awry kijowskiej , studyuje w Wenecyi i Padwie.

Sylwester Kossow w swem »Exegesis« 2°) wyznaje charakterystycznie:

»ebrahchmy po te czasy (chleba duchownego) po Ingolstadyum, po

Oomucach., .« Odwiedza, zdaje si, kolegia zagraniczne i Jan Bo-

recki, z ziemi lwowskiej, póniejszy Hiob, metropohta kijowski 2*).

Z uniwersytetów protestanckich: w Wittenberdze spotykamy, pod

nazw wyran »Ruthenus« — w 1537 r. 5-ciu, w 1553 — 4-ch, nie

liczc zapisanych jako » Poloni « z Rusi; w Lipsku za w pierwszej

poowie w. XVI-go modzie z domów H tewsko - ruskich : Sapiehów^

Chodkiewiczów, Kiszków, Hoowczyskich i in. ^2).

Wogóle wychowacy kolegiów zagranicznych, tak protestanckich



jak i katolickich, wracali do domu zobojtniali zwykle dla swej staro

-

rusczyzny, a jeli nawet i nie opuszczali swej cerkwi, to zrywali ze

starym obyczajem
,
przejmujc kultur zachodni , zatem w obrbie

Rpltej, nie inn jak polsk. Ale pospolicie zrywali nawet i ze sw
te cerkwi.

Wpyw domowych Wobec tego nie z mniejsz te si oddziayway
szkó aciskich, w skutkach swych, na spoeczestwo ruskie, szkoy

zachodnie aciskie, tak katolickie jak i dysydenckie, w obrbie Rpltej

si znajdujce — tyle akademie, co kolegia. Oczywicie pocztkowo
przewany bardziej wpyw wywieraa akademia krakowska

;
po niej

wileska S. J. i zamojska.

Zaznaczylimy ju wyej, e w lat kilka po odnowieniu przez Ja-

gie akademii krakowskiej, mian. w r. 1 400, zaoya kró-

lowa Jadwiga przy niej osobn burs czy internat (»contubernium pau-

perum«), podobnie jak nieco pierwej w Pradze czeskiej dla modziey
litewskiej i ruskiej. I modzie litewsko-ruska uczszczaa odtd licznie

do tego jedynego na razie ogniska wyszej owiaty w zrzeszajcej si na

szerokich podstawach Jagielloskiej Rpltej, roznoszc, po powrocie do

domu, kultur zachodni do najdalszych onej ustroni. Kultura za ta

staa si tak potrzeb dla panów bahoczestywych, e nawet taki

gorliwiec, gony wychodca moskiewski , kn. Andrzej Kurbski ^'),

który sam na stare lata nauczy si po acinie, namówi krewniaka

swego, modego kn. Michaa Oboleskiego, do porzucenia ony i dzieci

i wstpienia do akademii krakowskiej
; poczem uda si on nastpnie

do Woch etc. Pobierali pom. in., tam nauki : Adam (pón. Hipacy)

Pociej i Kasyan Sakowicz.

Nie mniejszego te znaczenia nabraa z czasem, dla bahoczesty-

wej Rusi, akademia S. J., zaoona 1578 r. za króla Stefana

w Wilnie i zrównana przeze 1579 w prawach swych z krakow-

sk
;
pierwszym rektorem jej by Piotr Skarga. Miano tam wyka-

da pocztkowo teologi — i po rusku. Pobierali wic tu nauki,

pom. in. : Melec. Smotrycki
; Józefat Kuncewicz, który sucha tu ru-

skich wykadów bohosowija prof. Fabrycyusza Grozy ^^) ; azarz Ba-

ranowicz i in.

Zaoona 1593 r. przez Jana Zamojskiego akademia w Za-

mociu miaa suy wyczniej ju dla ziem ruskich Rpltej. Po-

midzy picia narodowociami, na jakie, podug wzoru akademii w Pa-

dwie, byli podzieleni jej uczniowie, znajdowaa si, obok polskiej, li-

tewskiej etc, wyodrbnion i ruska. Co wicej, powstaa w parset

lat po krakowskiej, przedstawiaa ona pewne ulepszenia w porówna-
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niu z tamt. Nic dziwnego tedy, e modzie ruska, unicka i dyzuni-

cka, uczszczaa wicej do niej ni do krakowskiej ^•^). Tak odbywali

tu swe studya: Kasyan Sakowicz, Ignacy Jewlewicz, Isaja Trofimo-

wicz Kozowski ;
pobiera nauki Adam Kisiel.

Uroczycie te S. Kossów wiadczy ^®)
: »ci, którzy i teraz ucz

w szkoach kijowskich... uczyli si w akademiach rzymskich — w Pol-

szcz, w Litwie i Cesarskiej . . .«

Z kolegiów za szkolnych katolickich najbardziej stanowczy

wpyw na Ru wywary kolegia Soc. Jesu^''); tern silniejszy te
mogy one wywiera, ile w pierwszej dobie unii o. o. Jezuici wcale

nie byli przeciwni ruskiemu jzykowi i szkoom. Piotr Skarga naprz,

powiedzia-^): »Bymy byli czujni, moglimy dawno szkoy ruskie

mie, i w sowieskim ich jzyku mie swoje katoliki wiczone.

Trzeba byo i na polski abo ruski jzyk przekada ruskim narodom

rzeczy ku temu suce, eby rychlej prawd obaczyli«. Wród 36

kolegij S. Jesu, istniejcych w w. XVI w obrbie Rpltej, najbliej

nas obchodz, jako najwicej przez modzie rusk uczszczane, kole-

gia : we Lwowie, Przemylu, Jarosawiu, ucku, Porycku, Kamiecu —
w ziemiach ruskich : w Niewieu, Wilnie (akad.), Poocku — na Li-

twie ; nadto w maopolskim Lublinie i Poznaniu wielkopolskim. wiad-

cz o wikszem uczszczaniu do tych kolegiów liczne rkopimienne

podrczniki wykadów, przechowane w bibliotekach monasterów ki-

jowskich , zaniesione tam przez wychowaców tych szkó jezui-

ckich — a osobliwie w bibliotece akademii kijowskiej '^\ Lecz ogni-

skiem , skd szo najywsze oddziaywanie na Ru, byo kolegium

w Jarosawiu, zaoone 1574 r. przez Ann z Odrowów Tar-

nowsk. Wpyw tych kolegiów by naprawd potny i z czasem

z gruntu podkopujcy starorusczyzn. Tak, kiedy zaraz po wprowa

dzeniu unii 00. Jezuici zajli si ywiej wychowaniem szlacheckiej

modziey ruskiej, to w krótkim czasie, jak wiadczy o tem metropo

lita Rutski , okoo 200 z poród niej przeszo na obrzdek aciski ^'^\

I ju w tym kierunku prowadzona bya przez nich propaganda dalej

Ale niesuszne przecie waciwie byy póniejsze narzekania na przy-

wabianie modzi ruskiej do szkó S. Jesu ; w braku szkó ruskich, tak

unickich jak dyzunickich, stay si one nieodzownemi prawie. Naj-

wiksi te gorliwcy bahoczestya i staroruszczyzny, jak naprz. kaszte-

lan bracawski Wasyl Zaborowski, zalecaH wasnym dzieciom owe

szkoy, pocigajc przykadem swym i innych wspówierców do na-

ladowania. Wielce te charakterystyczny jego testament z r. 1577 ^'),

w którym on zaleca swym dzieciom: »aby pisma swego ruskiego

i mówienia ruskiemi wyrazami, oraz obyczajów cnotliwych i pokor-
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nych ruskich nie zahaczali , a najbardziej wiary swojej greckiego za-

konu nie opuszczali« niechaj si ucz najpierwej »ruskiej nauki«, na-

stpnie aciny, poczem niech si udadz do Wilna do Jezuitów. Co
wicej sam kn. Andrzej Kurbski, który wypowiada, e Jezuici »nie-

nawistniki i protiwniki zieo wielikije naszemu prawowieriju«, nie jest

wrogiem ich szkó bezwarunkowo ; owszem, on nawet pochwala zamiar

ksiny Czartoryskiej posa syna do Wilna, »do rimskaho zakona

czestnych prezwiterow Jezuitow« ^'^). Ale nawet ju po zaoeniu ba-

hoczestywego kolegium w Kijowie, wychowacy onego koczyli nie-

raz swe studya u oo. Jezuitów ^^) ; nie tylko w kraju, lecz jak to

byo i wczeniej jeszcze, w kolegiach zagranicznych — bawarskim Ingol-

stadzie (p. 20) i in. Nie bdzie atoli zbytecznem wskazanie tu su-
sznej uwagi ^*), i, o ile pisarze zakonu S. Jesu w dzieach swych
podnosz czstokro nad miar istotne czy mniemane tylko jego za-

sugi, o tyle z drugiej strony pisarze przeciwnego obozu obarczaj je

mniej uzasadnionymi zarzutami. Istotnie bowiem, jeli chodzi czy to

o zasug czy o win gwatownego wezbrania reakcyi katolickiej

i jej skutki, tak dla dysydentów jak i wyznawców greckiej cerkwi,

to przecie inicyatorami owej reakcyi Jezuici wcale niebyli: na razie powo-

ani do pomocy tylko rozpocztej ju walki przez inne zakony i t. p.,

z czasem tylko dopiero zagarnli ster w swoje wycznie rce,

a i wtedy nawet nie stali si jedynymi krzewicielami wród Rusi ka-

tolicyzmu i zarazem bezwzgldnymi przeciwnikami dyzunii.

Szkoy 00. Pijarów, cho z wielu wzgldów lepsze od jezui-

ckich, ale e nie miay teologii , mniej byy uczszczane przez dyzu-

nitów. Znane im przecie byo i kolegium w morawskim Oomucu,
jakemy to ju wyej widzieli "'^"). Z kolegiów za polskich, bardziej

zdaje si byy uczszczane szkoy w Rzeszowie — ziemi przemyskiej,

Waru — chemskiej oraz Szczuzyinie — na Podlasiu ^^).

Co do powszechnego za duchownego charakteru ówczesnych

szkó wogóle, nie trzeba zapomina, e nawet taki król Stefan — za-

oyciel kolegiów (akademij) w Wilnie i Poocku, uwaa, e celem

szkó i akademij: »by seminaryum mów godnych do penie-

nia urzdów w kociele Boym — i Rpltej«, dopiero w drugim

rzdzie '^^),

Wpyw reformacyi Myliby si przecie wielce, ktoby sdzi, i spraw-

zachodniej. cami gównymi zachwiania i upoledzenia staro-

ruszczyzny, a zarazem wdroenia na Rusi kultury polskiej byli

przedewszystkiem katolicy, a po nich unici ; komu innemu bowiem
przyzna to naley — mianowicie dysydentom wogóle, a wród
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nich aryanom najbardziej. Szlachta ziem ruskich , opuszczajc sw
cerkiew star dla >->nowinek«, z zachodu wkraczajcych, zrywaa

zarazem ze swym staro - ruskim obyczajem i przyswajaa sobie kul-

tur polsk, A za wiadectwem kn. A. Kurbskiego mao nie caa

szlachta Woynia bya zaraona nauk odszczepieców ju na po-

cztku drugiej poowy w, X\n[-go (1560); co te w znacznej mie-

rze zastosowa si da tak do Rusi czerwonej jak i Ukrainy na-

wet. Przechylaa si szlachta ruska
,
jak i maopolska wogóle, ku

dwom nowowierczym naukom gównie — Kalwina i Socyna (ary-

askiej).

AYyznawcami nauki Kalwina byli ^')
: na Rusi czerwonej —

Drohojowscy, Trojeccy, Dobrzascy, Stanowi, Balowie; na Woy-
niu — kniaziowie Proscy, Horscy, Puzynowie i nawet Winiowieccy

niektórzy, z ziemian za — Dorohostajscy, Hlebowicze, Chodkiewicze,

Hulewicze ; w Kijowszczyznie — Hornostaje , Sapiehowie , Abra-

mowicze.

Wyznawali a r y a n i z m ^*) : na Rusi czerwonej — Lubienieccy
;

na Woyniu — Czaplicze Szpanowscy, Kierdeje Hojscy, Sieniuty La-

chowieccy, Hulewicze Wojutyscy, Chooniewscy, Rohoziscy ; w Ki-

jowszczyznie — Niemirycze , Wojnarowscy, Iwaszencewicze - Alakaro-

wicze. Babiscy; oraz Obodescy w bracawskiem.

Wic te i w zakresie szkolnictwa — nietylko instytucye nau-

kowe katolickie wpyway bezporednio na modzie rusk; silniej

moe jeszcze, w pewnym okresie czasu, oddziayway na nie szkoy
dysydenckie, osobliwie socyniaskie

,
jakich nie brakowao nawet

w samych ziemiach ruskich. Szerzyy one razem z wyszem liberalnem

wyksztaceniem idee te nowatorstwa religijnego ^^). Lecz co do

wpywu bezporedniego przez same te szkoy, zaznaczy naley, e
pomimo rozpowszechnionej nauki aryaskiej ju w drugiej polowie

w, XVI-go pierwszy lad szkoy aryaskiej na Woyniu datuje do-

piero z r, 1 6 14. Pierwsz t wysz szko tutaj byo kolegium

(akademia) w Kisielinie, zaoone przez Jerzego Czaplicza Szpanow-

skiego
;
pierwszym jej rektorem by znakomity Eustachy Kisiel, pi-

szcy pod pseudonimem Gelasius Diplitz, Brat Jerzego Czaplicza, Mar-

cin, zaoy przytem nisz szko aryask w swem Beresku w po-

bliu Kisielina, Zamknit zostaa szkoa kisieliska w r. 1644. Dru-

gie ognisko socyniastwa na Woyniu stanowia Hoszcza Kierdejów

Hojskich, ze szko istniejc do 1639 tylko: upada ona, ustpujc
miejsca nowopowstaej tam szkole bahoczestywej. Bya te szkoa ar.

i w Lachowcach Sieniutów; — zamknita podobnie 1644, W Kijow-

szczyznie, w powiecie ytomirskim zaoon zostaa szkoa aryask
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w Czerniachowie przez Niemiryczów k. 1611 ju, lecz podniesiona na

odpowiedni wyyn (akademii) dopiero po zburzeniu synnego Ra-
kowa w Maopolsce 1638 r. Rok 1640 te mona uwaa za epok
najwyszego rozkwitu socyniastwa na Ukrainie.

Jako szkoa kalwiska, znan bya krótkotrwaa »akademia

«

w Paniowcach na Podolu, zaoona po r. 1590 przez Jana Potockiego,

starost kamienieckiego i wojewod bracawskiego, który um, 161

1

pod murami Smoleska.

Przeobraenie si Skutkiem za wszystkich owych, wyej dotkni-

staro- ruskiego tych faktów i wpywów, niepowstrzymanie ju, stare

spoeczestwa. narodowe tradycye, religijne wierzenia
,

polityczne

i spoeczne pojcia, obyczaje, zwyczaje — wszystko jednem sowem
ulega przeobraeniu. Idee nowe tak nieprzezwycienie oddziay-

waj na umysy szlachty ruskiej , e nawet zamieway w nich

jakby przewiadczenie indywidualnoci narodowej razem z ywszem
poczuciem rónicy wyznaniowej. Ustpuje tedy Ru Zachodowi i pol-

szczyznie wszdy : w obyczaju , jzyku , wyznaniu — mniejsza ju
jakiem — starem rzymskiem i nowem reformowanem. Tak oto, do-

sadnie , charakteryzuje ówczesny stan rzeczy i umysów na Rusi

jeden z gbszych jej znawców *°). Cho nie mniej wymownie wy-
powiada si ju o tern, w swój sposób, i wspóczesny faktom wia-
dek^'), zeznajcy, i »wielce te zaszkodzio pastwu (ziemiastwu)

ruskiemu, e nie mogli szkó i nauk pospolitych rozszerza, i onych

nie fundowano: bo gdyby byli nauki mieli, tedy za niewiadomoci
swoj nie przyszliby do takowej zguby « bowiem Ru, »nie majc
swoich nauk, w nauki rzymskie swoje dzieci dawa poczli, które

z naukami i wiary ich nawyky, i tak mao po mau naukami swo-

jemi wszystko pastwo ruskie do wiary rzymskiej przywiedH, i po-

tomkowie ksit ruskich z wiary prawosawnej na rzymsk wychrzcili

si, i nazwiska i imiona sobie poodmieniali, jakby nigdy nie znali si
by potomkami bahoczestywych praojców swoich «. W ostatecznym

te wyniku«, szkoy aciskie, lackie ony, suba dworska i wojskowa,

nizka owiata prawosawnego kleru pchay szlacht do obozu rzym-

skiego, a naturalny ten proces opónia do czasu tylko nurtujcy

w tej szlachcie protestantyzm* *'^). Bo te nawet ju po dokonaniu unii

religijnej za Zygmunta III-go szlachta woyska, oburzona przelado-

waniem dyzunitów przez unitów, zamiast stawi im czoo, »cisna si
hurmem do zborów akatolickich*^^); przechodzc nastpnie na kato-

licyzm.
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Groza upadku. Jednem sowem, w drugiej poowie w. XVI-go wszystko

jakby si sprzysigo, aby ostatecznym upadkiem zagrozi spoecze-

stwu ruskiemu, razem z jego cerkwi niezalen. Z jednej strony: od-

stpstwa coraz liczniejsze, czy to na rzecz reformy czy starego obrzdku

aciskiego, poczynajcego wraca do si; demoralizacya wyszej liie-

rarciii oraz ciemnota duciowiestwa niszego ; brak szkó konfesyj-

nyci i konieczno szukania wiata u obcyci. Z drugiej za : nie-

powstrzymany napór wpywu Zaciodu wogóle i kultury polskiej

w szczególnoci. Co za stao mocniej przy starym obrzdku i oby-

czaju, pogrone byo w stanie zupenego odrtwienia i martwoty,

prowadzcym ku powolnemu zamieraniu. Lecy w osnowie starego

trybu byzantynizm, z jego skrzepymi ideaami, nie by bowiem w sta-

nie zatrzyma uciekajcego ze staro-cerkiewszczyzny ycia. Ale wa-
nie niebezpieczestwo owo pooenia zmusio stojcych wytrwaej

przy swej ruskoci do chwycenia si ostatecznych rodków ratunku —
przez podniesienie znaczenia cerkwi oraz szkó. Wszake i w tym za-

kresie nie zdoano zdoby si na jednostajno dziaania — i gdy je-

dni z gorliwszych poczli szuka deski zbawienia w unii z Rzymem,
inni za najpewniejszy rodek ratunku uwaali roznamitnienie ywsze
antagonizmu ku niemu.

Mimo wszystko, fakt unii religijnej 1596 by jakby ostatecznem

hasem powszechnego przebudzenia si. Wprawdzie pierwej jeszcze

poczto zawizywa bractwa, zdobywa dla nich patryarsze stawropi-

gie, zakada przy nich szkóki konfesyjne ; ale wszystko to byo zbyt

sabego, wobec istotnej potrzeby, znaczenia.



B.

Przebudzenie si religijno -umysowe spoeczestwa ruskiego.

Przebudzenie si religijno-umysowe Rusi, podobnie jak innych

dzielnic Rpltej, byo waciwie nastpstwem nieodzownem ogólnego

ruciu reformacyjnego zachodniej Europy. Wyrazem za bezporednim

przebudzenia tego bya: z jednej strony unia, z drugiej regeneracya

starego bahoczestya.

Unia religijna. Unia religijna 1596 r. nie bya wcale faktem przypadko-

wym w yciu wewntrznem spoeczestwa ruskiego ; owszem, bya ona

naturalnym wynikiem caego ówczesnego pochodu ycia tego, jak nie

mniej ogólnego zwrotu w Rpltej, a nawet i w reszcie Europy ponie-

kd. Nie tu miejsce zapuszcza si gbiej w ten przedmiot; do
bdzie zaznaczy, i bya to przecie ruska sprawa przedewszystkiem,

podniesiona przez jej prawdziwych inicyatorów w myli narodowej

uczciwej, a która to sprawa dlatego tylko chybia swego zaoenia,

i zbyt sabo naprawd popierana, przy znanem pytko — samolubnem

postpowaniu jej przez hierarchi acisk Rpltej, nie bya w stanie

ogarn caej Rusi w jej obrbie. Inaczej przeciwnicy unii nie mieliby

z ni takiej gry atwej, odwoujc si do ludu. »Wiekowa (bowiem)

nieufno ku acinie, wkorzenione przywizanie do prastarego obrzdu

i ustroju, a zagroeniem ich wzbudzony fanatyzm warstw niszych

kleru, mieszczan i kozactwa, zatrzymay lud prosty w prawosawiu ^^ **);

chocia fakt ten, sam przez si, nie byby jeszcze dostatecznym pun-

ktem podpory. W okolicznociach za, w jakich unia przy swej genezie

si znalaza, dociskana przez dwa wrogie sobie obozy, dysydentów

i dyzunitów, » zaszczepiaa si (istotnie) mozolnie, sztucznie i nie bez

przymusu « *'-'). Ale pomimo, i nie zdoaa ona utrzyma gównego
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steru spraw ruskich w swem rku, przyoya si niemao pocztkowo
do rozbudzenia wikszego ycia na Rusi, tak bezporednio jak i po-

rednio.

Wpyw poredni unii na obudzenie si rucliu umysowego wród
balioczestywyci nawet przyznawa ju i okrela dobitnie taki gorli-

wiec starej ortodoksyi, jak znany pose woyski awryn Drewiski,

odzywajcy si w mowie sejmowej 1620 r. '*^) w te oto sowa : »Gdyby
niektóryci z duchowiestwa naszego odstpstwo od prawowitego

swego w wierze pasterza nie byo zaszo, gdyby z nas wyszli na nas

nie byli powstali — takowe nauki, takowe szkoy, tacy dostojni i uczeni

ludzie w narodzie rossijskim nigdyby nie zjawili si«. I dzi nie mniej,

wpyw dodatni faktu unii na odrodzenie si bahoczestya nie podlega

zaprzeczeniu ze strony powaniejszych ruskich prawosawnych pisa-

rzy *"). Wogóle bowiem biorc, obudzia ona w spoeczestwie ruskiem

drzemice siy ywotne, wyzywajc je do walki ; do v/alki na kadem
polu: tak w zakresie ycia powszedniego, jak i w pimiennictwie (po-

lemicznem).

Odrodzenie si Odrodzenie si bahoczestya w ziemiach ruskich Rpltej
bahoczestya. ^^-^ ^yjo wszake dzieem miejscowej Rusi jedynie. Da-

leko od tego. Rusini sami przez si nie zdoaliby byli ju si zdoby na

tyle siy i energii. Ale bya to sprawa caego greckiego kocioa, sprawa

wszystkich jego wyznawców, bez rónicy narodowoci Greków, Buga-
rów, Woochów etc. W ziemiach ruskich Rpltej wayy si losy caego
obrzdku wschodniego. Wic podobnie jak zagroonemu katolicyzmowi

w gniazdowej Polsce czujny Rzym sa bez przerwy na odsiecz swych

legatów oraz wytrawnych szermierzy z Soc. Jesu itd., tak nie mniej

czuy na groce mu niebezpieczestwo patryarchat konstantynopoli-

taski sa swych egzarchów, obdarowywa bractwa stawropigiami

i zasila ich szkoy wywiczonymi w cerkiewnej greczynie dydaska-

lami. Jednem sowem w ziemiach ruskich Rpltej wtedy toczy si za-

wzity bój, nie tyle Rusi midzy sob, konserwatystów z nowato-

rami, których, tak jednych jak drugich wspierano tylko ze strony,

lecz naprawd bój Konstantynopola i caej poza nim wschodniej orto-

doksalnej hierarchii zarazem z dwoma miertelnymi wrogami — re-

form religijn i Rzymem. Ale te mia patryarchat byzantyski na

zawoanie swe, podnoszc haso walki, i poparcie nielada, w pokre-

wnych Rusi ludach, jak Sowianie bakascy i Woosi, których to

ostatnich moni hospodarowie dugo wystpowali, jakby przyrodzeni

stróe ortodoksyi na Rusi. Nie by te Wschód tak sabym, jakby
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mogli wyobraa sobie jego przeciwnicy: przy najwikszem nawet

niepowodzeniu w walce, mia on nadto zawsze, jako ultimum refugium,

stojc w odwodzie Moskw.

Uznanie potrzeby Lecz wobec podobnych warunków nadzieja wszelka
szkol. dojcia do jednostajnego cywilizacyjnego caej Rusi

w obrbie Rpltej rozwoju stawaa si prón zupenie. Ruch
wszake , cho w sprzecznych warunkach , ale si rozpocz : po-

czto te powszechnie bardziej na seryo myle o wasnych szko-

ach i co z tem zwizane. Pod tym za wzgldem, na razie, nie

byo w stopniu gorliwoci, pomidzy nieprzyjaznymi obozami, wi-

domej rónicy.

Poczucie narodowo- Co do istotnej za pobudki narodowo-patryotycznej
patryotyczne.

^^ usiowaniach tych zaprowadzenia odrbnych szkó

wyznaniowych, to ona, równie powszechnie, bya chyba wcale bez

znaczenia. e ze strony dyzunitów, gówn pobudk dziaalnoci bya
religijno - konserwatywna nadewszystko, o tem niema co si rozwo-

dzi: chodzio im gównie o przygotowanie sobie przez szkoy cile

wyznaniowe uzdolnionych a tyle podanych, szermierzy, którzyby

mogli stawa skutecznie w obronie zagroonego bahoczestya,jakowe

podkopywali swoi najbardziej — najprzód nowatorowie, nauki hel-

weckiej i Socyna, a nastpnie ortodoksi, wchodzcy w uni z Rzy-

mem. Ale i ci, jak jedni tak i drudzy, nie przestawali uwaa si za

nalecych do zastpu »narodu ruskiego* w Rpltej, podobnie jak

i sami starowiercy bahoczestywi, dyzunici. Obrona tedy bahoczestya

od nowatorów i unitów nie bya wcale, na razie, obron te zagroonej

narodowoci ruskiej; przeciwnicy zawzici mieli siebie wszyscy bez ró-

nicy za równie prawych czonków narodu ruskiego, za równie do-

brych Rusinów. Chocia, prawd mówic, dziwnem byo owo ich

poczucie narodowe! Kultura polska bya jednostajnie wspóln dla nich

wszystkich: starowiercy bahoczestywi tyle byli ju jej ulegli, co no-

watorowie, a póniej unici; polski jzyk znanym by i uznawanym

powszechnie, obok zaskrzepej urzdowej staro-rusczyzny, Z biegiem

czasu musiaa si jednak wytworzy i uwydatni wyraniej rónica

w stopniu poczucia odrbnonarodowego pomidzy rozmaitymi oda-

mami religijnymi ród Rusi.

Stopnie tego po- Oczywicie warstwa szlachty i mieszczan, którzy ju
czucia.

i^yjj poprzechodzili i przechodzili dalej na obr/dek
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aciski — razem ze zmian religii, odpadaa od jednoci narodowo-

ruskiej. To samo prawie mona powiedzie o nowatoracli, dysyden-

taci wród Rusi. Nie zapierali si oni pocztkowo swej ruskoci,

ale przejci ideaami, mniejsza e zbyt nawet wyróniajcymi si mi-
dzy sob, reformy zachodniej, w imi tych ideaów, jakkolwiek bd
wysoce cywilizacyjnych, zwracali si bardziej ku Zachodowi, i wic
si cilej, w obrbie Rpltej ze wspówiercami innej narodowoci,

zrywali niewiadomie i wiadomie wzy z ruszczyzn. Co stawao si

jeszcze bardziej stanowczem, gdy z kolei opuszczajc dysydenckie

zbory, nie wracali ju do wschodniej ortodoksyi, lecz stawali si

wprost katolikami. Inaczej przecie, pod wzgldem narodowociowym,

stawili si unici. Jakkolwiek nie zupenie wolni od pobudek postron-

nych, osobistych, samolubnych, inicyatorowie unii mieli wszake na

celu gównym dobro tak cerkwi jak i narodowoci ruskiej. Leao
to na sercu szczerze tak Pociejowi i Rutskiemu jak i Kuncewiczowi

nawet. Zamieniali oni zwierzchno carogrodzk na posuszestwo

Rzymowi, ale pragnli utrzyma na zawsze zuniowan sw cerkiew

jako cerkiew rusk.

Ster zdobywa I byaby ona pozostaa nietylko z nazwy, lecz w isto-

dyzunia. cie samej jako taka, gdyby unia moga bya obj
ca Ru w obrbie Rpltej. Ale rozdwojenie onej religijne, wywo-
ujc coraz zacitsz walk stron przeciwnych, rzucao zwolenników

unii wci bardziej w objcia Zachodu aciskiego i polskoci, wy-

twarzao wiksz jedno ideaów wychowania oraz charakteru szkó;

przez co niepostrzeenie dawali oni przeciwnikom wytrca sobie

z rk ster przewodnictwa sprawie ruskiej i wystpowa coraz wy-

czniej w charakterze jedynych, prawdziwych przedstawicieli Rusi.

Co te staje si dla nas przemonym powodem , e wszdy ju
dalej bdziemy musieli zajmowa si ruchem umysowym w sferze

dyzunickiej wyczniej, by nastpnie prostsz ju drog doj
do ostatecznego przedmiotu naszych bada — akademii kijowskiej.

Zaranie ruchu Przechodzc tedy do bliszego dotknicia sprawy obu-

umysowego. dzenia si ruchu umysowego w sferze ortodoksa 1-

nej, zaznaczy najprzód winnimy, e jeszcze na par lat zaledwie przed

uni brzesk (1592) metropolita Micha Rahoza w ten oto sposób si
skary"*^): »nauka pisma w. zuboaa, najbardziej za sowieskiego
rosijjskiego jzyka, i wszyscy ludzie oddali si niedoskonaemu ladskiemu

pismu i ztd w róne herezye powpadali, nie znajc w bohostowii mocy
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doskonaego gramatycznego sowieskiego jzyka «. A byli te nawet

gorliwcy fanatyczni starego bahoczestya, którzy widzieli jedyny sposób

zabezpieczenia od nowatorskich wpywów etc, w najjaskrawszym kon-

serwatyzmie i negacyi wszelkiego, ile zachodniego, postpu. Ale znane

nawoywania takiego Jana z Wiszni, ascety z góry Athos, i innych

starowierców przebrzmieway bez odgosu; gbsi ludzie rozumieli ju
naleycie, i skuteczn obron moe da tylko podniesienie owiaty,

mog da szkoy odpowiednie. Tak te myleli i obaj oficyalni nie-

jako, w dobie przed sam uni, przywódzcy Rusi — ów metropolita

i knia Konstanty z Ostroga. Co za do samego postpu obudzaj-

cego si ruchu umysowego ród Rusi bahoczestywej, to "**) budzi si
on stopniowo: pierwsze jego kroki niepewne, czu zawiso zupen
od przestarzaej, ograniczonej, jednostronnej wiedzy i umysowoci
byzantyskiej

;
przeciw silniejszym napadom trzeba wzywa pomocy

innowierców; cho protestanckimi ludmi, ksikami, metodami zamc
si wyranie i nauka »prawosawna «, saba strona tego ruchu, w któr
unici i katolicy zawsze trafnie godz. Lecz podobnie jak koció ka-

tolicki zwalcza protestantyzm wasn jego broni, tak rzucaj si
i gorliwcy bahoczestya do broni, jakiej przeciwnicy zaywali: po-

prawy karnoci, urzdzenia szkó etc. I poziom duchowy umysowoci
ruskiej wogóle poczyna si podnosi stopniowo.

Bractwa. Gówn przecie dwigni odrodzenia si bahoczestya

a zarazem obudzenia ywszego ruchu umysowego w ziemiach ruskich,

tak Korony jak Litwy, byy bractwa. Bractwom te przedewszystkiem

winny swój pocztek i pierwsze porzdniejsze szkoy ruskie. O sa-

mych bractwach ruskich dosy powiedzie, e byy one naladowa-
niem wzorów, jakie przedstawiay stowarzyszenia religijno-spoeczne,

znane pod t nazw oddawna, tak na Zachodzie wogóle, jak i w gnia-

zdowych ziemiach Rpltej. Przedmiotem opieki szczególnej bractw ru-

skich stay si i szkoy. Tem bardziej, ile e w epoce ostatecznego

rozprzenia spoeczestwa, ani hierarchia ani arystokracya bahocze-

stywa niewiele si troszczyy o podtrzymanie ognisk, cerkiewno-so-

wiaskiej choby tylko , byzancko - ruskiej , dawnej nauki ^*'). Dla
charakterystyki przypominamy, e jeszcze taki ksi Konstantyn

Ostrogski zarzuca ^^) hierarchii bahoczestywej (1595), e mimo nieje-

dnokrotnych postanowie soborów, nie dba o podniesienie owiaty
i nie zakada szkó, drukarni etc, nie tak jak innowiercy (aryanie).

Z koniecznoci tedy, wobec gorszcej obojtnoci wadyków i archi

-

mandrytów, a nie mniej kniaziów i panów, musiay wzi na si ini-
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cyatyw znaczniejsze miasta Rusi i Litwy, wic si w odrbne bra-

ctwa, które ju nastpnie pocigay ku sobie gorliwszych z poród

duchowiestwa i szlachty i fundoway swoje brackie szkoy.

Wszake nie Kijów daleki, lecy na samym rbie ziem ruskich

i Rpltej, a zaledwie poczynajcy dwiga si z wiekowej martwoty,

móg da pierwsze haso do przebudzenia si; da j byy w stanie

jedynie ustalone ju rodowiska ogólnej kultury na Rusi i Litwie,

jakiemi byy Lwów, Wilno etc. I one te istotnie haso to daway.

Gówna inicyatywa w tym zakresie naley oczywicie miastu

Lwowowi. Bractwo w niem zostao zawizanem przy bogosawiestwie

patryarchy antyocheskiego Joachima, ju w r. 1586, kiedy dostojnik

ten, umocowany przez sobór wszystkich hierarchów greckiego ko-

cioa, »przyby by ^^) do ziemi ruskiej, do pastwa chronionego przez

Boga i wielbicego Chrystusa Stefana króla polskiego «... etc. Otrzy-

mao tez owo nowozawizane wtedy pod wezwaniem Upienia Bo-

garodzicy bractwo: prawo stauropigii t. j. zalenoci bezporedniej od

swego (konstantynopolskiego) patryarchy jedynie, a co wicej —
zwierzchnictwa nad innemi bractwami; zarazem prawo zaoenia wy-

cznej szkoy, z wykadem jzyków greckiego i sowiaskiego, tu-

dzie drukarni etc. Lwów bowiem by wtedy, do pewnego stopnia,

ogniskiem caej Rusi. Wprawdzie jak znawca przeszoci onego po-

wiada ^^): »Byo w nim mao Rusinów, ale duo Rusi. Bya ona tu

zawsze w jakim skurczonym bardzo ale tern mocniej skoncentrowa-

nym zawizku ; w ziarnie chudem ale zawsze zdolnem do kiekowa-

nia... Pod gruzami dawnego samoistnego bytu, tu jakby pod cho-

dnym popioem wypalonego ogniska, pozostaa zawsze ywa iskra,

któr lada silniejszy powiew móg zgasi, ale tak samo móg i roz-

nieci w pomienie. Mao byo we Lwowie Rusinów ale duo Rusi

jako idei i jako propagandy, bo tu by wadyka, tu bya stauropigia,

tu bya drukarnia i szkoa«. Co wszystko nadawao i bractwu miej-

scowemu pierwszorzdne na Rusi, na dugie czasy, znaczenie.

W W i 1 n i e bractwo zawizanem zostao pod wezwaniem w.
Trójcy, przy bogosawiestwie najprzód, 1584 jeszcze, metropolity

Onisifora Dzieweczki, a nastpnie 1588 patryarchy konstantynopol-

skiego Jeremiasza, który mu podobnie nada stauropigi oraz prawo

zaoenia szkoy, z wykadem jzyków ruskiego, greckiego, aciskiego

i polskiego, przytem drukarni etc. w jzykach greckim, sowiaskim,
ruskim i polskim ; na co wszystko zosta uzyskanym ostatecznie przy-

wilej królewski 9 wrzenia 1592 r. ^*).

W ucku na Woyniu bractwo pod wezwaniem Podniesienia

Krzya w.. zaoonem zostao dopiero 16 17 r., za inicyatywa ihumena
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czerczyckiego monasteru Herasyma Mikulicza. Zatwierdzone przy-

wilejem królewskim Zygmunta III-go 1619, otrzymao w r. nast-

pnym prawo stawropigii, i podobnie jak wyej wskazane, posiadao

szko i wasn drukarni ^^),

Inne bractwa póniej powstay.

Pocztkowe stano- Co do pocztkowego Stanowiska Kijowa^^) wobec
wisko Kijowa. oywiajcego si ructiu umysowego w ziemiaci ni-

skich Rpltej, pod koniec w. XVI-go, to zaznaczylimy ju, e nie

on przecie by ruchu tego ogniskiem'. Kijów bya to »ukraina«

W. Ksistwa Litewskiego, a nie przesta on ni by i po przej-

ciu pod bezporednie wadanie Korony, stajc si »ukrain« jej ziem

ruskich. By on wprawdzie oddawna stolic odrbnego wojewódz-

twa, ale rzadko który z jego wojewodów duej tu przemieszkiwa,

wyrczajc si swym namiestnikiem-podwojewodzim. Co wicej, nawet

gowa obrzdku wschodniego w Rpltej, pomimo i nosi zawsze tytu

metropolity »kijowskiego« , mia sw rezydency w gbi Litwy,

w Wilnie lub Nowogródku. Jego katedra waciwa, witynia w. Sofii

leaa dotd w gruzach niemal. Nad Kijowem dominowaa fakty-

cznie pieczarska »awra « ; lecz by to tylko przedmiot podliwoci
materyalnej zrujnowanych ziemian miejscowych, nekropol potniej-

szych czy poboniejszych kniaziów, miejsce pielgrzymek ludu; ale

wcale nie ognisko jakiego ruchu umysowego, nawet chociaby pod

wzgldem cile religijnym jedynie. W jakim stanie zasta Kijów

jego biskup katolicki, który pierwszy zdecydowa si osi w tem

miecie i wznie tam sw katedr, dotd nominaln tylko, mianowi-

cie znany przyjaciel Niowców Józef Wereszczyski
, powszechnie

wiadomo. Tutaj do bdzie przytoczy z jego odnonego pisma ^'')

choby tylko ustp o katedrze w. Sofii : »który to koció w. Sofii

teraz jest nietylko przez bydo, szkapy, psy a winie barogi sprofa-

nowany, we spóek i z ozdob kocieln niepomau naruszony, która

od ddów niszczeje przez ze pobicie, ale i na poy przez zy dozór

metropolitów kijowskich, a przez ozibo panów greckich tymi czasy

pocz si najbardziej wali, któremu by jeszcze móg si snadny ra-

tunek da, gdyby te chcieli panowie greckiej wiary z metropolitami

swymi znowu Pana Boga prawdziwie rozmiowa «. Przebudzenie si
tedy umysowo-religijne Rusi rozpoczo si z natury rzeczy w ogni-

skach faktycznego polityczno - spoecznego jej ycia : w Koronie — we
Lwowie, w W. Ksistwie — w Wilnie. Kijów sam dugo przysuchiwa

si tylko odgosom, rozchodzcym si stamtd po ruskim wiecie. Po
zawarciu unii religijnej, metropolici zjednoczeni podobnie tu nio mie-

AKADEMI* KIJOWSKA.
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szkali. Dopiero wywicenie w 1620 r., przez patryarch Teofana, na

metropolit dyzunickiego Hioba Boreckiego, który Kijowa ju nie

opuszcza, pozostajc jak przedtem w monasterze w. Michaa, przy-

wrócio temu miastu, w zasadzie, dawno zapomniane zwierzcmicze sta-

nowisko, pod wzgldem moralno-religijnym przynajmniej. Oywiony

przez to ruch anty-unicki, ogarniajcy wzgldnie wszystkie ziemie ru-

skie,ogniskuje si odtd w samym Kijowie przedewszystkiem, jako

w faktycznej ju dyzunitów metropolii.



Pierwotne szkoy ruskie.

Brak szkó. W poowie w. XVI-go, po za który to zakres

chronologiczny, wobec naszego zaoenia gównego, siga wa-

ciwie nie potrzebujemy, stan szkolnictwa ruskiego, zespolo-

nego cile ze stanem moralnym hierarchii i cerkwi wogóle, by
w ziemiach ruskich , tak Wielkiego ksistwa jak Korony, podo-

bnie jak tamtych najopakaszy. Nie wysoko tam, mimo wstrz-

nie reformacyjnych , stay szkoy obrzdku zachodniego ; co

za do szkó obrzdku wschodniego — zachodzi wtpliwo, czy

te one, jako takie, poza praktycznem wdraaniem aspirantów du-

chownych do obrzdowej posugi , istniay gdziekolwiek. Nawet

tak powany w swoim zakresie uczony, jak Herasym Smotrycki,

nigdy, jak o tem sam powiada w przedmowie do Biblii , nie wi-

dzia szkoy^**). Brak szkó na Rusi w drugiej poowie w. XVI-go —
powszechnie uznany. Utyskiwali na takowy, jakemy to ju wy-

ej widzieli, i metropolita Rahoza i ks. Konstanty Ostrogski. Ale

nawet na pocztku XVII -go w. jeszcze Jerzy Rohatyniec, autor

znanej polemicznej »Perestrohy«, zwala ^'^) winy upadku Rusi i ba-

hoczestya na brak szkó, na budowanie cerkwi i monasterów za-

miast szkó pospolitych , w skutek czego uczszczali Rusini do

szkó polskich , co obok maestw mieszanych i t. p. powodo-

wao apostazy. Dopiero wysileniami bractw przedewszystkiem

poczy powstawa, jedna po drugiej, po znaczniejszych miastach,

szkoy porzdniejsze, fundowane, jak to charakterystycznie wy-

powiada »Ohlas/.enije cerkwe bratskoj lwowskoj« z r. 1600 '^"):

»dzieciom chrzeciaskim, eby nie odpaday od wiary swojej, pijc

3*
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w obcych ródach wod nauk pogaskich , zaczem powszechna

zguba bhzko postpuje*.

Nowopowstae Pierwsza ze szkó, odpowiadajcych wicej potrze-

szkoy bahocze- bom czasu i ruskiego spoeczestwa, powstaa oczy-

stywe. wicie we Lwowie; przy bractwie tamecznem ^')

;

lecz istotnym jej zaoycielem by, jak atwo si te domyle,
nie kto miejscowy, lecz obcy przychodzie — mian. Greczyn

,
ja-

kim by metropoHta elassoski Arseniusz. Statut szkoy tej zna-

ny ^^ w trzech redakcyach: i-sza z r. 15S6 w jzyku greckim.

2-ga z tego roku — w tómaczeniu, 3-cia ju z r. 1592. W tym te
roku ostatnim otrzymaa ona od Zygmunta III-go przywilej »pro tra-

ctandis liberis artibus«. Bya to pocztkowo szkoa grecko-sowiaska

przewanie. Greczyzn zaszczepi tu ów m.etropolita Arseni; a 1591

ju »spudeowie« jej wydali gramatyk greck. Jako pierwsza bya
ta szkoa zarazem i najgówniejsz ze szkó dyzunickich na

Rusi, we wstpnej ich dobie i staa si prawdziw »alma ma-

ter« wszystkich tam szkó pomniejszych. Wydaa te ona naj-

wiksz ilo i najlepszych dziaaczy naukowych w swoim czasie

i podtrzymywaa ruch umysowy we wszystkich innych szkoach

ówczesnych, dajc nauczycieli nietylko Wilnu, lecz i Ostrogowi, a po-

tem i Kijowowi samemu. Ale k. 1630 zacza si ona chyli ku

upadkowi ^^).

Szkoa bracka w Wilnie, zaoona po r. 15 89, nie zdoaa
mimo wszystko, podnie si na podan wyyn, i po r. mniej wi-
cej 1630, z powodu niepomylnych okolicznoci, pochylia si ku upad-

kowi. Za takowe za uwaa mona : mier L. Kasprowicza, odstp-

stwo Melec. Smotryckiego, wystpienie z bractwa L. Trofim. Kozow-
skiego ^^). Bya za od samego zaoenia swego nietylko grecko-so-

wiaska, lecz i latyno-polsk ^^).

Obok istniejcych ju szkó brackich (kolegiów) we Lwowie i Wil-

nie, zaoy ks. Konstanty Bazyli k. 1595 r. (1580) podobnie kole-

gium w swoim Ostrogu. Na pierwszych rektorów onego powoa
on najprzód uczonego Herasyma Smotryckiego, podstarociego ka-

mienieckiego, a potem Cyryla Lukarisa, póniejszego patryarch kon-

stantynopolskiego. Uczono tu jzyka sowiaskiego, cerkiewnej gre-

czyzny i aciny. Ale na nauczycieli powoywa ksi ludzi bez wy-
boru, tak e znaczna ich cz skadaa si z ukrytych przeciwników

ortodoksyi greckiej, jakimi byli naprz. ten sam Lukaris, Stefan Zy-

zani i in. Mimo to przyczyniao si ono przecie do podniesienia ru-

chu umysowego ród Rusi. Chocia z drugiej strony, nie musiaa



KSrAK KONSTANTYN BAZYLI OSTROGSKI.
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ta nauka sta wysoko, kiedy ksi fundator, znany wróg Jezuitów,

wysya sw modzie, jak Puzyn i Melecyusza Smotryckiego, syna

Herasyma, do ici akademii w Wilnie. Z wychowaców kolegium

ostrogskiego bardziej znani : oprócz wspomnianych ju , Zacharyasz

Kopysteski (»Chir«), autor »Palinodyi« wadyka lwowski Baaban,

a nawet sam hetman Sahajdaczny jakoby. Na utrzymanie owego ko-

legium przeznaczy by ksi niezalenie od zapisu na monaster w.
Trójcy etc. woci surazkiej , dwie wsie na Woyniu — Baka-
jowk i Borysówk. Ale po mierci zaoyciela i6o(S, szkoa ta

wprdce, po kilkunastu zaledwie latach istnienia, upada i ustpuje

miejsce kolegium Soc. Jesu ^^).

Na Woyniu przecie, po upadku szkoy ostrogskiej
, powstaa

szkoa bracka w ucku. Przywileje onej datuj : królewski z r.

1619, patryarszy za 1620. Ustawa za nowej tej » greko -latyno-

sowieskiej « szkoy spisan zostaa w dwóch redakcyach k. 1Ó24 r.

po rusku ^').

Ich charakter. Wszystkie te pierwotne szkoy bahoczestywe,

majce na celu gównie zadanie rehgijne, powstay, za wyjtkiem
ostrogskiej ,

jak widzielimy, przy bractwach : we Lwowie, Wil-

nie, ucku. Charakter tych szkó wszdy jednostajny^^); rónice

pewne jeli zachodziy, w systemacie wychowania, czy progra-

macie szkolnym, to chyba wcale nieznaczne. Powstaway one bo-

wiem w jednym celu , w jednostajnych warunkach, wreszcie poro-

zumieway si wci ze sob. Ze zadaniem tych szkó byo do

pewnego stopnia oywienie zarazem samowiedzy religijno - narodo-

wej , z natury rzeczy tedy wypado za gówn dla nich podpor
przyj jzyk cerkiewno - sowiaski oraz cerkiewno - sowiaskie pi-

miennictwo , które przecie pierwej z upadku podnie naleao.

Tymczasem sowiaska owa cerkiewszczyzna
,

przywrócona do da-

wnego znaczenia nawet, nie wystarczaa ju ani w szkole, ani w y-
ciu ; trzeba byo j wzmocni czem potniejszem , cho postron-

nem. Staway tedy na oczy, jako nieodzowno, acina czy gre-

czyzna. Ale na razie nie mona si byo waha w wyt)orze : po-

niewa pierwsza stanowia potg i bro przeciwników bahoczestya,

tak katolików jak dysydentów, wic tern pewniej zwrócono si do

greczyzny, jako skarbnicy wschodniej ortodoksyi. Pierwotne, tedy

szkoy brackie byy sowiano- greckie per. exc.

Gównym w nich przedmiotem wykadu jest oczywicie jzyk
sowiaski'^"). Tem za nieodzowniej, e jak wiadczy gony wy-
chodca moskiewski kn. Andrzej Kurbski ^°), jeszcze za jego czasów
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nawet (f 1583) atwiej byo na Rusi polsko-litewskiej znale znaw-

ców jzyka greckiego i acis. ni sowias. Co wicej, gdy tene

kn. Kurbski przesa by ks. Konstantemu Ostrogskiemu homili w.
Jana Zotoustego w przekadzie sowiaskim, tamten uwaa za nie-

odzowne, »lepszaho radi wrazumlenja«, przetómaczy j na jzyk pol-

ski. Tak rozbrzmieway wida bez odgosu nawoywania gorliwców

bahoczestya i staroruszczyzny, którzy, jak znany ze swego ciasnego

fanatyzmu asceta góry Athos Jan Wiszeski, w podnieconym pole-

miczn walk z przeciwnikami zapdzie, wystawiali i zalecali jzyk

sowiaski cerkiewny jako szczyt wszelkiej doskonaoci. A woa on

potnie '*)
; wysuchajmy go: »Knyhy cerkownyja wsi i ustawy

sowienskim jazykom drukujte ; skazuju bo Wam tajnu weykuju, jako

djawo tolikuju zawyst' imajet na sowienskij jazyk, e ledwie yw od

hniwu ... A to dla toho djawo na sowienskij jazyk borbu tuju ma-

jet, zanee jest podonosnijszyj od wsich jazyków i Bohu liubeznij-

szyj . . . Tako da znajete, jak sowienskij jazyk pred Bohom czestnij-

szyj jest i ot ellinskaho i atyskaho — se e ne bani sut' !« Nie to

chyba przecie obudzio nareszcie, dla uatwienia i podniesienia znajo-

moci tego jzyka, potrzeb zajcia si te i uoeniem porzdniej-

szera onego gramatyki. W r. 1596 wyda wic tak w Wilnie

byy wychowaniec szkoy lwowskiej awr. Zyzani ; 1619 za Melec.

Smotrycki '^^).

Ale nie mniej wane stanowisko zajmowaa w sowiasko - gre-

ckich szkoach greczyzna: »sija bo jest' klucz, otwerzaj um razu-

mieti pisanija«, niby najpewniejszy klucz ku otwarciu tajemnic pisma

§w, — jak uprzedza przedmowa do gramatyki, wydanej we Lwowie

p. t. : »Hrammatyka dobrohaholiwaho eUino - sawianskaho jazyka«.

Chocia tedy napróno (chyba) patryarchowie : Jeremiasz konstantyno-

polski, Melecyusz aleksandryjski, Sofroniusz jerozohmski wzywali w r.

158Ó Woynian wschodniej cerkwi do uczenia si jzyka greckiego ^^)

;

za to Lwowianie dbali istotnie o jego nauk: w szkole brackiej lwow-

skiej w r, 1587 uczy greczyzny Arseniusz, arcybiskup elassoski ^^)

;

r. 1 59 1 za wydan zostaa przez bractwo lwowskie owa wyej

wzmiankowana gramatyka »ellino - sowiaska*. Wogóle te znajo-

mo jzyka (byzancko-) greckiego bya w owej dobie, w sferze wy-
szego przynajmniej duchowiestwa ruskiego, do ju rozpowszechnion.

Std w polemice religijnej, tak po rusku jak i po polsku prowadzo-

nej, z atwoci a tak czsto uciekano si do terminów greckich —
nietylko w tytuach dzie, lecz w zmylonych nazwach autorów etc.

Std owe: Apokrisis, Ektesis, Hypomnemata, Pahnodia, Paregoria,

Synopsis, Threnon etc. etc; std: Filalety, Ortologi, Pimeny etc. Byli
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te wyborni znawcy greczyzny : Melec. Smotrycki, Ostafi Kisiel, (Gi-

zelius, Diplitz), rektor szkoy aryaskiej w Kisielinie, Taras Lewk.
Zemka, awr. Zyzani Tustanowski i in. Znali greczyzne unici ró-

wnie jak i dyzunici. Nie zapominajmy te, e istniao specyalne

kolegium greckie w Rzymie, gdzie si ksztacili — taki Weliamin

Rutski i inni. Nie powinna nas zreszt zastanawia do rozpowsze-

chniona znajomo greczyzny ród Rusi , kiedy ''^) nie bya te ona

obc w owe czasy i w samym Krakowie — ju od pocztku w.

XVI- go nawet. Wprawdzie wykad tego jzyka, zaprowadzony tam

przez biskupa Tomickiego, by pocztkowo bardzo podejrzliwie przy-

jty, jako mogcy by szkodliwym dla religii ; lecz ju od po-

owy w. XVI- go nie byo prawie szkoy w Krakowie, w której by

go nie uczono. W pocz. XVII-go w. jeszcze zapisywano fundusze

na utrzymanie katedry greckiej. Byo te pod koniec w. XVI- go
i na pocz. XVII- go nie mao dobrych znawców greczyzny, jak A.

Trzecieski
, J. Przyuski , St. Sokoowski

, J. Wujek etc. etc. Ale —
wracajc do szkó ruskich — nie zdoano tam przecie obej si bez

aciny, która niebawem gór nawet bra pocza.

Jak zapatrywano si przecie w obozie bahoczestywym na z a-

danie szkó i wogóle nauki, moe nam da wyobraenie cho nastpu-

jcy przykad, jaki pom. inn. znajdujemy v/ jednym z utworów dogmaty-

cznych, z r. 1603, zredagowanym w formie pyta i odpowiedzi mi-
dzy dyzuriit a papienikiem, w jzyku ruskim, lecz silnie spolszczo-

nym. Oto ^®) zarzuca papienik, e bahoczestywi nie maj swej

nauki, e dzieci do szkó katolickich odsya musz, W odpowied na

co, ortodoksa przyznaje, e dzieci ich, aby nie byy upoledzonemi,

ucz si tych wyzwolonych dyalektyk z ich wykrtactwami , bez

czego si w yciu obej nie mog ; ale nie pochwala tego, bo cier-

pi szkod na duszy, a mdro wiecka gupstwem jest u Boga.

Wasze nauki — powiada tam dalej — gdzie wicej zwierzchniej dya-

lektyki , ni kocielnej prawdziwej filozofii , s przyczyn zoci i ze-

psucia ludzkiego, jak widzimy na wszystkich naszych, wychodzcych
ze szkó waszych ; nauka winna tylko utrwali w wierze, uczy wy-

strzega si zaraliwych nauk wieckich i spoecznoci heretyckiej.

A byo jeszcze i wicej podobnych wyznawców takich przestarzaych

zapatrywa. Wspominany ju wyej Jerzy Rohatyniec (z pocz. XVII-go

w.) w pisemku swcm »Pcrestroha« oskara ^^) Rzymian o wprowadze-

nie dyabelskiej mdroci arystotelesowej : ta wiecka mdro bowiem

wypaczya — powiada — wyznanie rzymskie i oderwaa je od wscho-

dniego.

Podobna pogarda i nieufno ku mdroci wieckiej nic prze-
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szkadzay jednak Rusinom zakada szkoy , stara si o nauczy-

cieli — cioby protestanckich ; jak to byo naprz. w Wilnie, g-dzie

aciny, we wszystkich 3-ch klasach brackiej szkoy, udzielali Niemcy,

jeszcze w 1 6
1
9 r. '^).

Wiadomoci o porzdkach szkolnych brackich szkó wo-

góle, a zarazem o stanie dyscyplinarno-wychowawczego w nich trybu,

dotyczce — oddawania dzieci na nauk , ich prowadzenia w szkole

i poza ni , nie mniej dyscyplinarnych upomnie
,

jako te pro-

wadzenia si odpowiedniego sam3^ch przewodników, majcych suy
za przykad dla swych wychowaców ; wiadomoci takie doszy do

naszego czasu wcale nie obficie. Wolno jednak przypuszcza, i
w tym zakresie nie byo tam napewno znacznej rónicy z powsze-

chnym ówczenie trybem w kolegiach wszelakich wyzna w obr-

bie Rpltej ^9).

Szkoa wogóle zostawaa, ile pod opiek tyle pod nadzorem

bractwa. Pod jego nadzorem zostawali oczywicie i wszyscy jej

dydaskalowie ; dla którego to celu bratczycy, na ogólnych zebra-

niach, wybierali z poród siebie zaufane osoby. Ze tem cilejszej

kontroli poddawano nauczycieli cudzoziemców, innowierców, do których

pomocy, czasami, wyjtkowo ucieka si musiano — rozumie si sa-

mo przez si. Lecz szczególnie wielkich stara dokaday bractwa

przy wyborze gównych zwierzchników swych szkó — rektorów, ma-

jcych nadawa ton i kierunek caej szkolnej nauce ^^).

Wracajc za do zakresu wykadanych w pierwotnych szkoach

brackich nauk, zaznaczymy na tem miejscu jeszcze, e troszczc si o roz-

szerzenie szkolnego programatu, gorliwi zwolennicy owiaty zdoali,

wbrew starowiercom , wprowadzi do niego powoli i jzyk aci-
ski, nieodzowno którego bya zbyt widoczn, a take — niektóre

przedmioty wieckie, wykadane w kolegiach innych wyzna. Krok,

który prowadzi do koniecznego zblienia si z latyno-polsk nauk,
i niechybnie musia si odbi na charakterze i metodzie wykadu tych

przedmiotów, stajcego si niepostrzeenie kopi tylko pierwowzorów

w szkoach zachodnich ^').

Co do samego systemu wychowania w szkoach sowiano-

greckich ogóem, mona si spotka dzi ze zdaniem ^-), jakoby on

wybitnie si róni od systemu szkó scholastycznych wogóle a ki-

jowsko-mohilaskiego kolegium w szczególnoci ; bo gdy w tam-

tych chodzio jedynie o przyswojenie sobie formalizmu naukowego,

w szkoach sowiano-greckich miano stara si raczej o istot rzeczy.

Ale jeli std przeziera nie tendencya jaka, to zawsze niemaa prze-



— 41 —

sada ! Co za do strony naukowej, to szkoy te pierwotne bahocze-

stywe ani mog by porównywane z zachodniemi.

Wspóczeni wcale niekorzystnie o tyci szkoaci si wypowia-

daj. Kasyan Sakowicz naprz. w pimie swem » Kalendarz stary « ^')

tak oto si odzywa: »W jednem miecie krakowskiem, wileskiem,

Iwowskiem, lubelskiem, poznaskiem, powiem bezpiecznie w jednym
klasztorze wielkim, wicej jest ludzi uczonych i teologów, nili we
wszystkiej Rusi , a matematyka adnego dotd w Rusi niemasz«.

Smotrycki za w swej »Paraenesis« ^^) woa: »Gdzie owe szkoy —
ostrogska, lwowska, brzeska i insze ? Wasza wileska z jakim modzi
postpkiem, za tak wielkim kosztem waszym, jakoby przez szczelin

jak ciasn , cinie si , e z niej jak z kamienia przez tak wiele lat

ani ognia ani wody«. Nie wyday te nawet owe szkoy dyzunickie

bitnych dysputantów religijnych ; wic w dobie, kiedy dysputy, w któ-

rych si cierali katolicy, kalwini , aryanie, byy tak liczne a zacite,

ile razy katolicy i unici dyzunitów na plac wyzywali , ci si nigdy

nie stawili; synna bowiem »rozmowa biaocerkiewska* naley ju
do innej epoki ^^).

Jednak, mimo wszystko, oceniajc znaczenie pierwotnej szkoy
bahoczestywej — brackiej, sowiano-greckiej w zaraniu, odnonie po-

trzeb powszednich ycia , nie mona jej nie przyzna i powanych
zasug. Jak wszystkie ówczesne szkoy wszelakich wyzna , wszy-

stkie bez rónicy konfesyjne, staraa si ona najpierwej o wyrobienie

religijno - moralnych zasad wród swych wychowaców ; dalej roz-

wieraa szeroki dostp dla wszystkich pragncych owiaty — i zna-

cznych i pospolitych, i bogatych i ubogich, oraz zachowywaa ow
równo midzy uczniami , o jakowej mówi z tak szlachetnoci

szkolne ustawy
;
przytem zapewniaa uboszym przytuek i poywienie

nawet etc. etc. ^^).

Wyranej przecie jakiej dnoci narodowej , w dzisiejszem

tego znaczeniu, wcale ona nie miaa ; bya ortodoksalno-konfesyjn —
i tyle. W tyme stopniu rusk, co ortodoksalna, bya te pocztko-

wo i szkoa unitów.

Szkoy unickie. Przejdmy teraz z kolei do szkó obrzdku uni-

ckiego ^''). Najprzód oto zaznaczymy, i natychmiast po zawarciu

unii miaa by zaoon szkoa w Brzeciu. Przywilej kró-

lewski na ni otrzyma Pociej, wadyka ówczesny wodzimier-

ski i brzeski, w r. 1597; w nastpnym za król Zygmunt ITT

przeznaczy na jej utrzymanie pom. inn. wie Torokanic, z dóbr

monastcru ydyczyskiego. Rektorem tej szkoy mia zosta, znany
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ze swej nauki i gorliwoci katolickiej Greczyn Piotr Arkudyusz ^^).

Szkoa ta jednak nie przysza do skutku. Waciwie tedy szkoy

unickie datuj, dopiero od czasu zreformowania przez metropolit

Rutskiego monasterów zuniowanych i zwizania ich w jedn

kongregacy (oo. w. Bazylego) pod zwierzchnictwem protoarchi-

madryty monasteru w. Trójcy w Wilnie. Na zoonym przez

tego metropoht 1617 roku synodzie w Nowogródku, pooono,

w przerobionej regule zakonnej, gówny nacisk na to, aby obok

wicze pobonych i posug kapaskich zakonnicy zajmowali si

pielgnowaniem nauk, utrzymywaniem szkó i wychowaniem mo-
dziey. Stolica apostolska zatwierdzia te zmiany 1624 r. ^^).

Ze szkó unickich wybitniejsze stanowisko zajo z czasem kole-

gium we Wodzimierzu. Ju metropolita Hipacy Pociej w r. 1609

zapisa'"') na szko w tern miecie, przy cerkwi sobornej Upienia

Bogarodzicy »to jest na bakaarza jakiego dobrego i na opraw szkoy

samej, kiedy potrzeba ukae«, sum pótrzecia tysica zot. polsk.

;

z procentu od której, wynoszcego na lokacie 250 zp. rocznie, »ba-

kaarzowi ma by dawano 200 zp., a 50 na popraw i na potrzeby

insze, do szkoy nalece « — »eby dziatki mieli nauk jak tak,

teraz i napotem, póki Pan Bóg co wikszego nie ukae na t szko
od kogokolwiek .. .« Za w r. 163 1 wadyka wodzimierski Joachim

Morochowski zapisa^') szkole tej sum 600 zp., opart na dobrach

Adama Kisiela Niskinickiego, a majc dawa 8 proc. Lecz kole-

gium waciwe we Wodzimierzu zaoonem zostao dopiero przez

metropolit Leona Zaleskiego. Wykada tu filozofi póniejszy me-

trop. L. Kiszka. Lepszych uczni wysyano potem do Rzymu ; a t
drog dosta si tam i — tyle gony z czasem i tyle przewrotny —
Teofan Prokopowicz '-'-).

Wogóle jednak, nie rozwinli unici, jak naleao, wasnego swego

szkolnictwa. Ju Kasyan Sakowicz wskazuje, w swem »Epanorthe-

sis«, na wielki u nich brak szkó ^^). Przy siedzibach biskupich na-

wet — powiada — byy szkóki nie szkoy ; we Wodzimierzu naprz.

tylko kilkanacie aków, tyle w Nowogródku i Misku; chemska
powstaa niedawno i rychle zginie ; nieb. Rutski zebra na semina-

ryum w Misku od króla i biskupów 50 tys. zp., lecz w semina-

ryum nie byo komu uczy
;

papie darmo ufundowa 24 miejsc

po kolegiach — aden nie chce si uczy , kady chce zaraz by
biskupem lub ihumenem ! Bez maa te tak by w istocie mu-

siao : kolegium we Wodzimierzu, jakemy widzieli, powstao daleko

póniej.



JOZEF WEIJAMIN EUTSKI,

METROPOLITA GR.-rX. KIJOWSKI.





— 43 —

Jak tam zreszt byo, pocztkowo unici mocno stali przy rusz-

czyznie. Chodzio ich przewodnikom przecie o utrzymanie caej ru-

skiej, kijowskiej cerkwi w jednoci hierarchicznej, o zapewnienie jej

równouprawnienia poHtycznego z hierarchi acisk , które popro-

wadzioby z kolei i do wprowadzenia wadyków, jako przedstawicieli

cerkwi ruskiej , do senatu etc. etc. Szkoy wic pierwotne unickie

byy podawnemu ruski emi; moe nawet z wikszem nieco zazna-

czaniem tej ruskoci ni dawniej. Uczono w nich i aciny i polszczy-

zny, ale nie wicej jak w kadych innych szkoach Rpltej : aciny —
jako jzyka wszechuropejskiej ówczenie cywilizacyi, polszczyzny za--
jako mowy przewodniczcego politycznie i kulturowo w Rpltej na-

rodu, a która nadto zdobya sobie wtedy ju wanie wietn wzgl-

dnie literatur. Lecz nie mniej gorliwie ni dotd uczono greczyzny

i staro-ruskiej hramoty. Szkoy te unickie nie miay na celu przygo-

towania przedewszystkiem polemicznych szermierzy w walce z dyzu-

ni : walk ow prowadzili sami katoliccy aciskiego obrzdku pole-

mici dostatecznie. Gówniejszem moe szkó tych zadaniem byo
podniesienie stopnia owiaty wogóle ród ruskiego, przed innemi war-

stwami spoecznemi, duchowiestwa, by je postawi co do kultury na

równi z aciskiem. Z powodu wszake, i zakady naukowe katoli-

ckie aciskiego obrzdku stay wyej, a nadto byy liczniejsze oraz

z wielu wzgldów bardziej dostpne, i modzie unicka chtniej ucz-

szczaa do nich, jako do katolickich per excel., szkoy unickie ruskie,

nietylko naleycie rozwin si nie mogy, lecz co gorsza, podniósszy

si na razie nieco, pochyliy si wprdce ku upadkowi. acinnicy

wcale ich te nie popierali. Zrozumiae to atwo : bo jeli tacy oo.

Jezuici mogli godzi na podkopanie krakowskiej akademii nawet, nie

uznawali tem bardziej potrzeby odrbnoci katolickich szkó ruskich.

Szkoy wic te ruskie, unickie, nie bdc w stanie podnie si do wyyny
kolegij rzymsko-katolickich wogóle, jak z drugiej strony — utrzyma

swego wybitniej ruskiego charakteru, nie zdoay te odpowiedzie

pragnieniom gorliwszych przedstawicieli narodowoci ruskiej. Gdy
pragnie tych, tych potrzeb nie zaspokajaa hierarchia zuniowana, tem

nieodzowniej zwracano si w inn stron. I prónymi okazay

si zabiegi absolutystów, jeli tak ju nazwa mona, naszego ultra-

montanizmu: unii, jako cerkwi ruskiej, rozwin si naleycie nie

dali , a dyzunii zgnie nie potrafili. Potok dziejów przeciwko nim

si zwróci. Ru chciaa i potrzebowaa mie swoje te szkoy wa-

sne ; nie dali ich unici , zwrócono si ku tym , które zamierzya

dyzunia. Czy dla tegcj wszake — szkoy te, po za wyrazem ró-
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nicy religijnej, miay by lub mogy by nawet innemi, pod wzgl-
dem kulturalno-narodowym, od reszty szkó odpowiednich w obrbie
Rpltej? Jako ywo! Ale — e wywieszay gromko a jaskrawo
sam dewiz narodow na swej ciorgwi. Unia przecie daa si
ubiedz przeciwnikom we wszystkiem — w zakresie narodowego prze-

wodnictwa. Wspierana przez sprzyjajcy zwrot okolicznoci polity-

czno-spoeczny, dyzunia powaya si i na podniesienie wycznego
liasa kultury narodowej.



II.

POZOSTAO KULTURY STARO-RUSKIEJ OKAZ POCHÓD
PODBOJOWY POLSZCZYZNY.

A.

Pozostao kultury staro-ruskiej.

Przy rozbudzeniu si w drugjej poowie w. XVI-go w ziemiach

ruskich Rpltej ruchu religijno-umysowego, prowadzcego, jak widzie-

limy, do zakadania bractw, szkó etc. etc, oczywicie usiowano na

razie utrzyma si silniej na podstawie, ile mona, narodowo-ru-
skiej kultury. Kultura ta, jak to równie widzielimy, znajdowaa si
w odrtwieniu, ale nie bya jeszcze zamara; pozostao z niej tyle, e
byo si oprze o co wasnego. Nie tu atoli miejsce rozwodzi si
nad tern wogóle; do, gdy ograniczajc si na zakresie wylczniej

nas tu obchodzcym, na zakresie szkolnictwa, poprzestaniemy na

zastanowieniu si naleytem nad najwymowniejszym wyrazicielem tej

kultury, jakim by sam jzyk - j^zyk ruski.

Jzyk ruski. Dla uniknicia nieporozumie, mogcych nasuwa niewia-

domym najmylniejsze wyobraenie o rzeczy, musimy tu najpierw zazna-

czy z góry, i termin »jzyk ruski « stosuje si i stosowanym bywa do

idyomatów lingwistycznych wcale rónych midzy sob. Nie tylko bo-

wiem nazwa ta ogarnia wszystkie odamy wschodniej grupy jzyków
sowiaskich, o ywej dotd mowie; ale rozciga si ona i na idyo-

mat pimienny, wytworzony w cigu wieków historycznego istnienia

Rusi, jako amalgamat mów jej ywych na tle ccrkiewnosowiaskiem
powstay, a który nigdy nie zdoa przekroczy zakresu pisma. Takim
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idyomatem martwym, utrzymujcym si w pimie tylko, by nade-

wszystko jzyk urzdowy W. Ksistwa Litewskiego i wogóle ziem

ruskich Rpltej. Podobnie jak jzyk pimienny epoki przed-mongol-

skiej, co go chronologicznie poprzedzi, nie by on ani biao- ani mao-
ruskim etc, lecz zupenie odrbnym, oraz równie daleko od obydwóch
stojcym jzykiem, któryby najodpowiedniej nazwa pimiennym lite-

wsko-ruskim lub zachodnio-ruskim wogóle. By to jzyk kancelaryj

hospodarskich, hramot, relacyj, statutów etc. Nie mia on przecie mo-

cniej ustalonego zakresu, skutkiem czego podlega cigemu falowaniu,

przechylajc si kadorazowo ku jednej z ywych mów ruskich, w obr-
bie Rpltej uywanych, odpowiednio do miejsca pochodzenia nieraz

samego piszcego. Zwano ten jzyk czstokro »biaor uski m«,

chyba dlatego, e ogniskiem onego urzdowem bya pierwotnie poa
pónocna, biao-ruska W. Ksistwa, z Wilnem jako stolic; co nie

wskazywao wszake na jak przewag w tym oficyalnym jzyku
ywej biao- ruskiej mowy.

Co do tego przedmiotu, pozwolimy tu sobie zrobi jeszcze uwag
par. Najprzód sama nazwa »Ru biaa«, »Biooru« niema pocztkowo
ustalonego znaczenia; nic pewnego te gdzie powsta moga, dla wy-

rónienia od Rusi »czerwonej« czy z innego powodu. Wystpuje ona

jednak bardzo wczenie, bo ju u Janka z Czarnkowa, kronikarza

w. XIV-go, spotykamy^') wyraenie »Polock castrum Albae Russiae«.

I wogóle stosowano nazw t wycz niej do ziem ruskich W. Ksi-
stwa, lecych na górnym biegu Dwiny i Dniepru. Zwano ziemie te

w podobny sposób i na Moskwie; gdzie jakoby ^^) i jzyk ów pi-

mienny litewsko-ruski najpierw zwa poczto biaoruskim. Chocia
i w domu, w obrbie Rpltej wczenie wystpuje ta nazwa. Tak w ty-

tule pisma Zyzaniego »Kazanie w. Cyryla patryarchy jerozolimskiego

«

1596 r. zaznaczono^®), e wyda on to samo i w jzyku »biaoru-

skim«. Podobnie zwie ten jzyk ^^) i gony poudniowo- sowiaski
wdrowiec koca XVII-go w. Krianicz. A nawet jzyk zaalenia,

podanego lógg r. przez mieszczan kijowskich na studentów, miano

w Moskwie równie za »biaoruski«; nadto wymagajcy tam tóma-
czenia ^'^j.

Z drugiej znów strony, nawet ów jzyk mao-ruski niby,

który zwano » prost mow«, jak np. w przedmowie do »Uczytetnaho

Ewanheha«, wyd. 1578 przez Hrehor. Chodkiewicza, gdzie ^^) on si
tómaczy, i chcia pierwotnie »dla wyrozumienia przez prostych ludzi «,

przeoy je na »prost mow«, lecz ba si bdów; i ten jzyk »pro-

sty«, powiadamy nie móg by innym, jak ówczesny ogólny litewsko-

ruski. Nie jest te (cile) mao-ruskim i tómaczenie z r. 1581 No-
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wego Testamentu Mar. Czechowicza '^°), dokonane przez Niegalew-

skiego na Woyniu.

Std nie inny te jzyk ruski, jak jzyk zachodnio- ruski pimienny

epoki po-mongolskiej, polsko-htewskiej, dla Rusi wchodzi w zakres

rozwaanego przez nas przedmiotu; takiemu tylko zachowujemy ogóln

nazw »jzyk ruski«, nie okrelajc jej bliej, i okrelenia odpowie-

dnie zachowujc dla innych ruskich lingwistycznych odcieni.

e za jzyk ten, pod koniec w. XVI- go cakowicie ju zosta

przesiknity polszczyzn, dla lepszego zrozumienia tedy jego isto-

ty, wypada nam pierwej zastanowi si nad procesem samego wpywu
tej ostatniej.

Wpyw polszczy- Polszczyzna bardzo wczenie zacza wywiera
zny- swój wpyw na jzyk ruski '°^). Wpyw ten odbywa

si stopniowo. Oczywicie rozpocz si najprzód na Rusi czerwonej

i chyba zaraz od czasów jej zaboru, potniejc tam ju nastpnie

z dniem kadym. W tómaczeniach czerwono-ruskich statutów koron-

nych wieku XV-go jzyk ruski jeszcze bardzo czysty wzgldnie

i wpyw polski dostrzega si daje. za wyjtkiem terminów urzdo-

wych, w niewielu tylko wyrazach. Ale od czasu wprowadzenia na

Rusi czerwonej polskiego prawa , jzyk ruski, uywany i dotd do-

sy rzadko, znikn z ycia publicznego i ustpi miejsca jzykowi
aciskiemu a póniej polszczynie. Królowie odwoywali si do Rusi

po acinie i tylko bardzo rzadko po rusku zarazem. Wród szlachty

ruskiej rodowity jej jzyk, albo raczej znajomo pisma onego sza

powoli w zapomnienie; chocia bowiem mówia ona jeszcze dugo po

przyjciu katolicyzmu jzykiem wasnym, na sdach, sejmikach, wie-

cach, oraz w yciu prywatnem, lecz za oficyalny uznawano aciski.

Z tego powodu ju w pierwszej poowie w. XV-go okazaa si ko-

nieczno tómaczenia dawnych ruskich hramot na jzyk aciski.

Tómaczenia polskie okazyway si potrzebnemi w miar wchodze-

nia jzyka polskiego w uycie urzdowe oraz rozpocierania si tego
wród ruskiej szlachty. Z kolei, nawet protesty wyznawców gre-

ckiego obrzdku na ucisk ze strony ludzi »posuszestwa papic-

skiego« zapisywano w lwowskich ksigach grodzkich (1592. 95 r.)

po polsku.

W podobny sposób jak na Rusi czerwonej pocztkowo, jzyk
ruski, uywany na Rusi litewskiej w pomnikach jurydycznych, lato-

pisach, powieciach etc, do pocztku w. XVI-go do.sy czysty •"^).

W latopisie litewsko-ruskim XV-go w. wyrazów polskich bardzo ma<\
a nawet w lit.-ru.skim latopi.sic z w. XVl-go. Podobnie nie zbyt zna-
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czny wpyw polszczyzny w niektórych tómaczeniach ruskich z koca
XV-go w., dokonanych z jzyka aciskiego i polskiego. Nawet
u Franciszka Skory ny, w jego »biaoruskiem« tómaczeniu biblii

wpyw ten (chocia to wychowaniec przecie ^^^) akademii krakow^skiej

od 1504) maoznaczcy: da on tam chyba wicej miejsca wyrazom
czeskim ni polskim, z powodu wikszego uwzgldnienia biblii cze-

skiej w braku tómacze polskich, napewno nieznanych mu w rko-
pimie. Nastpujcy po Skorynie tómacze biblii na jzyk ruski, auto-

rowie rónych pism teologicznych, poddawali si za to coraz bardziej

wpywowi polszczyzny. Od poowy w. XVI- go zdobywa ona w Rusi

litewskiej coraz wicej praw obywatelstwa, takich niemal, jakiemi si
oddawna cieszya na Rusi koronnej. W miar potniejcych wpy-
wów politycznych, socyalnych i cywilizacyjnych, czcych Litw i Ru
litewsk z Polsk, a uwieczonych uni 1569 r., jzyk ruski przybie-

ra coraz wicej polskich ywioów fonetycznych, formalnych, synta-

ktycznych i leksykalnych; zapanoway one w pimiennym jzyku ru-

skim do tego stopnia, ze nie obudzay adnego zdziwienia i oporu,

owszem uwaane byy nawet za waciwo jzyka ruskiego. Sko-
czyo si za na tem, e ów ruski jzyk zdawa si by i by nieraz

istotnie, tylko transkrypcy prawie jzyka polskiego. Ruscy kancelici

i autorowie, syszc nieustannie jzyk polski, napawajc si rozkwita-

jc literatur polsk, uywali coraz wicej polskiego ywego i pi-

miennego jzyka, z koniecznoci poddawali si mu, otwierali onemu
coraz znaczniejszy wpyw na swój jzyk rodowity. Wpyw polski mo-
cno ju jest widocznym w jzyku ruskim I-ego litewskiego statutu

(1529); za jzyk dwóch nastpnych (1566 i 88) zdaje si ju by ja-k rusk transkrypcy polskiego tekstu. Podobnie wpyw ten coraz

wicej widoczny i w innych pomnikach jurydycznych, dyplomatach,

zapisach sdowych i t. p., w latopisach, w historycznych, polemicznych,

teologicznych, filologicznych utworach, w powieciach, wierszach, ogó-

em w caej literaturze Rusi XVI—XVII w.

Wogóle, poczynajc od drugiej poowy w. XVI-go, jzyk ruski,

tak ywy jak i pimienny, przedstawia ju czsto jaki amalgamat
rusko-polski '*'^). W pomnikach pimiennych owej doby, nie jest to

wynikiem wpywu moe oryginaów polskich, z jakich robiono tóma-
czenia; owszem, wyraz to ju charakteru ówczesnej ruszczyzny. Tak
np. zachodnio-eruopejskie romanse o Trystanie i Bowie przetómaczone

zostay wcale nie z polskiego jzyka lecz z serbskiego, a tymczasem

jzyk ruski tego tómaczenia przepeniony polonizmami, które stano-

wi ju jakby przyrodzony ywio tego jzyka. Jeli za tómaczenie

ruskie dokonanem zostao z oryginau polskiego, jak naprz. romans
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o Attyli, to ruski tekst zdaje si by prawie prost transkrypcj pol-

skiego z mnóstwem nieorganicznych dla ruszczyzny sów i form pol-

skich. Wpyw jzyka polskiego przenika coraz wicej i do ruskich

tómacze Pisma w., dokonywanych dla wikszego udostpnienia

ludowi, ju bardzo wczenie stosunkowo. Wprawdzie Skoryna, jak wi-

dzielimy, nie uleg jeszcze onemu, tómacze polskich w rkopimie
nie zna; nie wiele te wpywu tego wida w tómaczeniu Ewangelii,

peresopnickiem i sanockiem (1556— 61); wicej w tómaczeniu Starego

Testamentu uki z Tarnopola z r. 1569. Ale w dalszych tómacze-

uiach psaterzy, ewangelii, postyll, polszczyzna tak ju bya przewan,
e póniej niektórzy z jzykoznawców rosyjskich, jak np. Wostoków,

uwaali ksiki te wprost za polskie, tómaczone z ruszczyzny na jzyk
polski. Takowe za tómaczenia wogóle na jzyk powszedni ruski,

owego czasu, staway si coraz bardziej niezbdnemi, na ile jzyk cer-

kiewno-sowiaski, »zacniejszyj, pienkniejszyj, zwiazniejszyj, suptelniej-

szyj, dostatoczniejszyj«, robi si coraz mniej dla Rusi zrozumiaym.

Zakres jzyka Taki wic Oto jzyk, jako amalgamat ywych mów
ruskiego. Rusi na tle cerkiewno - sowiaskiem powstay a pod

wpywem polszczyzny cakowicie przeobraony, taki oto jzyk i nie

inny, dominowa, niby »ruski« per exc., we wszelkich pozostaych mu
zakresach ycia, poczynajc ju niemal od poowy w. XVI-go. Do-

minowa w urzdzie, pimiennictwie, szkole, a có dopiero w codzien-

nym stosunku. Sfera bowiem ruskiego jzyka, jako takiego, bya dugo
jeszcze wcale rozleg.

W zakresie urzdowy m jzyk ruski w ziemiach ruskich Rpltej

i dla tych ziem, by tak dobrze obowizujcym, z zasady, po unii

1569 r., jak i przed ni. Nie tylko wic akta ziemskie i grodzkie

miay by dalej spisywane po rusku, lecz nie mniej wyroki trybunau

i same przywileje królewskie etc. '"*). Pomijajc inne fakta, wskaemy
tu przykadowo, e nawet jeszcze 1640 r.. w tym jzyku, zosta wy-

danym, na rokach sdowych wodzimierskich, Czaplicom pozew o za-

oenie etc. w ich Kisielinie »blunierskiej akademii« aryaskiej; oraz

póniej jeszcze, bo 1648, na tyche wodzimierskich rokach pozew etc.

przeciw aryanom Iwanickiemu i Lubienieckiemu. W tym te jzyku

zaniesion zostaa przed trybuna lubelski w r. 1643 skarga wojewody

kijowskiego Janusza Tyszkiewicza na Jerzego Niemirycza aryanina;

a w 1644 wydany dekret tego trybunau w sprawie wyej wspo-

mnianych Czaplic<nv. Podobnie po rusku przewanie byy wydawano
przywileje królewskie etc. na pocztku panowania Zygmunta U I-go.

«K«DEMI« KIJOWSKA 4
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u Dysydentów. O wczesnem uyciu jzyka ruskiego do tómacze
Pisma w. juemy nadmieniali : uywali go nietylko ortodoksi lecz i d y-

sydenci; tak aryanin Niegalewski przeoy, jak widzielimy, 1581

Nowy Testament Czechowicza — dla „bogobojnych, którzy po polsku

czyta nie umieli a i jzyka cerkiewno - sowiaskiego nie rozumieli*;

chocia naprawd » tekst polski tu prawie dosownie oddany ruskiemi

literami : usunita jedynie polska fonetyka, frazeologia za caa prawie

zostawiona polska « '"').

e nastpnie z rozpoczciem si ywszego w spoeczestwie

ruchu religijno-umysowego wykadano te, w przeznaczonych do roz-

powszechnienia pismach, zasady wiary, tak w obozie bahoczestya sta-

rego jak i nowatorów, w owym dostpniejszym dla ludu jzyku ru-

skim — to rzecz naturalna. Obudzili za i w tym kierunku ruch y-
wszy protestanccy nowatorowie oczywicie.

Tak oto ^°^) gony herezyarcha ruski Szymon Budny i trzej

bracia Kawieczyscy, wspierani przez Eustachego Woowicza, zaoyli

byli, ju 1562 r., w Niewieu drukarni sowiask. W tyme roku

wyda w niej Budny, kirylica, kalwiski »Katichizis t. j. nauka staro-

dawna w. Pisma dla prostych ludzi jzyka ruskiego*. Przypisuje go

ks. Radziwiowi, eby »zajmujc si zagranicznymi jzykami, nie za-

pominali swego dawnego i starszego jzyka sowiaskiego < ; w przed-

mowie za do patryarchy Adryana powiada, e go wyda, » poniewa

uczniowie Lutra Marcina, wynalazszy pismo sowiaskie dokadne,

czyste i przeoywszy dowody swoich kamliwych dogmatów na czy-

sty sowiaski dyalekt, drukiem je ogaszaj i na wiat wynosz*.
Oprócz tego katechizmu wyda tame jeszcze Budny 1562 r, »0 opra-

wdanii hresznaho czeowieka pered Bohom*; a nadto »0 kreszczenii

i weczeri Syna Boija*. Próbowano wydawa katechizmy rónowier-

cze po rusku nawet w Niemczech '^^). Jako rodek propagandy socynia-

nizmu posuwano si pomau i do apokryfu, jakim by mniemany list Po-

owca Iwana Smery do w. ks. Wodzimierza w., znaleziony jakoby

w r. 1567 przez Andrzeja Koodyskiego ruskiego dyakona, a póniej

socyanina, i przetómaczony niby przez niego, z bógarskiego jzyka
na ruski i polski. Znany te '^^) socyniaski zbiór (do 50) pieni ru-

skich, tómaczonych z niemieckiego. Próby jednak powysze etc. uycia
ruszczyzny do szerzenia protestantyzmu okazay si wprdce zbyte-

cznemi — wystarcza po temu jzyk polski,

U Blahoczestywych. Zagroeni przez dysydentów, a nastpnie mocniej je-

szcze przez unitów, wytrwalsi wyznawcy starego bahoczestya, ortodoksi.
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dyzunici, poczli podobnie, w dostpniejszym dla ludu, ruskim, a nie cer-

kiewno -sowiaskim tylko jzyku wykada zasady swego wyznania.

Zbytecznem by byo przecie wchodzi tu w szczegóy ; do bdzie,

gdy wymienimy tu przykadowo, kilka pism wybitniejszych. Za ta-

kowe moemy uwaa""): »0 jedynoi istynnoi prawoslawnoi wire«

Wasyla Surazkiego, w Ostrogu 1583; »Opis sirecz opisanije o raznosti

wostocznoi cerkwi z zapadnoju« w Ostrogu 1598; »Istonja o... ferar-

skom albo florenckom synodie«, w Ostrogu 1601 ; »Palinodia» Zachar.

Kopysteskiego, wyd. 1627; nadto inne pomniejsze lub tómaczone

z polskiego, jak »Apokrisis« etc.

W polemice religij- Obok wyej dotknitych prób tómacze na jzyk
nej u Unitów, ruski Pisma w. oraz wykadu dogmatycznego zasad

wiary przez tyle ju rónych w spoeczestwie ruskiem takowej wy-

znawców, uywano te jzyka tego iw polemice religijnej prze-

ciwnych sobie obozów. Uywano tego jzyka szczególniej w pierwszej

dobie walki, póki takowa odbywaa si w sferze samego ruskiego

spoeczestwa, przedewszystkiem pomidzy unitami i dyzunitami. Z sa-

mej za natury rzeczy wypadao, i pocztkowo, z zasady, mocniej

si trzymali ruszczyzny unici, ju choby dlatego, aby ich przeci-

wnicy nie pomawiali o odstpstwo zarazem narodowe. Pierwsze tedy

pisma polemiczne ze strony unitów po rusku przewanie wydawane;

pilnowa tego mocno sam gówny promotor unii kocielnej Pociej.

Dopiero kiedy sprawa ruskiego religijnego rozomu staa si jakby

spraw caej Rpltej, kiedy coraz silniej napierani dyzunici, bronic

si, musieli si odwoywa do opinii szerszych kó spoeczestwa

Rpltej, a nadewszystko ywiej zainteresowywa wasne monowadz-

two po polsku ju wyksztacone, wtedy rusczyzna ustpia miejsca

jzykowi polskiemu.

Przy okolicznoci winnimy zaznaczy na tern miejscu, i ów

najenergiczniejszy promotor unii religijnej, wspomniany wyej metro-

polita Hipacy Pociej, by zarazem najgorliwszym Rusinem, naj-

pilniejszym przestrzegaczem praw ruskiego jzyka. Znan jest ta nie-

pospolita posta w historyi dziejów wewntrznych ruskiego spoecze-

stwa. Urodzi si on w r. 1541 ze Lwa Tyszkowicza podskarbiego

i pisarza w. ksistwa litewskiego i na chrzcie otrzyma imi Adam.

Nauki aciskie pobiera w akademii krakowskiej, poczem dosta si

na dwór Zygmunta Augusta, na którym przebywa do r. 1572 '^').

Zarzucano mu w póniejszym czasie, e za modu, ulegajc, jak tylu

innych z monowadztwa litewsko-ruskiego, duchowi czasu, ^> wszyst-

kich wiar spróbowa" — by kalwinem, potem socyaninem, a nako-

4^
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nie i » ydowskiej wiary (t. j. skrajnych aryan) nie chybi « ^'-). Wró-

ci przecie w wieku dojrzalszym do ojczystego bahoczestya. Pewien

czas by kasztelanem brzeskim ; które to stanowisko opuci, dla po-

wicenia si skoatanej cerkwi wschodniej i w r. 1590 zosa wadyk
wodzimierskim i brzeskim. Zdecydowany na przyjcie unii, usiowa
szczerze utrzyma i nadal cile narodowo-ruski charakter cerkwi.

W Rzymie skada przed papieem konfesy i przysig po rusku '^^).

Po ostatecznym za soborze brzeskim, gdy wypadao te pimiennie

broni od przeciwników nowoprzyjtej unii, sam bierze za pióro i prze-

mawia za ni po rusku. Tak nawet pierwsze, zaraz 1595 r. w Wilnie

wydane bezimiennie pismo p. t. »Unia albo wykad prednijszych ar-

tykuów ku zodnoczeniju Hreków z Kostetom rymskim naleaczych«

niektórzy ^^*) jemu wanie przypisa gotowi. Nie mniej te miewa

Pociej liczne kazania po rusku; cz których wyda potem (17 14)

w tómaczeniu polskiem Leon Kiszka biskup wodzimierski ^^^). W zna-

cznej mierze prowadzi korespondencye zarówno po rusku; tak np.

z ks. Konstantynem Ostrogskim ^^^). Nie inaczej te jak po rusku na-

pisanym i podpisanym przeze zosta jego testament, sporzdzony w r.

1609; chocia dopenienie onego, 1613 dokonane ^^^) po polsku.

Naladuje Pocieja nastpca jego na metropolii Weliamin
Rutski: znane s pom. inn., jego odezwa oficyalna z r. 1613^^^)

oraz protest przeciw gwatownemu zajciu soboru w. Sofii przez dy-

zunitów 1^^) w r. 1633. Wogóle te unici w pierwszej dobie przestrze-

gaj pilnie uywania jzyka ruskiego. W tym jzyku zredagowanem

przez nich zostao »Sprawedliwoje opisanije postupków i sprawy so-

boru Berestejskoho« nb. nie dosze do nas, palone przez dyzunitów,

i tylko ze wzmianki w »Antirrisis« znane ^^*'); podobnie jak wydana

1605 „Obrona . synodu florenckiego « P. Fiedorowicza rektora kole-

gium ruskiego w Wilnie ^^^). W tym jzyku podobnie spisywane byy
nadania bractwom, monasterom i cerkwiom unickim

;
jak np. ks. Je-

rzego Czartoryskiego z r. 1599 i 1608 albo Maruszy z ks. Zbarazkich

Zaborowskiej z r. 1608^^^). Po rusku sporzdzony i testament Joach.

Morochowskiego wad. wodzim. 1631 r. ^^^).

W polemice reiigij- Wracajc do polemiki religijnej, ledwie wska-
nej u Dyzunitów. zywa potrzebujemy, i z natury rzeczy wystpo-

wali w takowej po rusku i dyzunici, nie pozwalajc ubiedz si w tem

przeciwnikom. Znamy ju gówniejsze pisma, w któr3'ch wykadano
zasady ortodoksyi wschodniej ; lecz takowe zarazem i do rzdu pole-

micznych zaliczy mona. Najznakomitszym z polemistów ze strony

dyzunii na pocztk-, w. XVII-go, wytrwale trzymajcym si baho-
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czestya i piszcym tylko po rusku, by póniejszy archimandryta pie-

czarski (1624— 27) Zacharyasz Kopysteski. Pochodzi on z ro-

dziny ziemiaskiej ziemi przemyskiej, do której nalea i wadyka prze-

myski Micha, otrzyma wychowanie w kolegium Iwowskiem najpe-

wniej, za modu przebywa w monasterze putniaskim na Wooszczy-
nie modawskiej, lecz w r. 16 16 widzimy go ju w Kijowie, gdzie

te wstpi do bractwa ^'^*). Z utworów jego polemicznych na szcze-

gólniejsze uznanie zasuyy: najprzód *Kniha wiery«, wydana pod

pseudonimem Azaryi Ch. (X) w 1602 i lóig, a wymierzona prze-

ciw protestantom ^'^^) oraz, wspominana ju, wielce gona w swoim

czasie, »Palinodia« napisana pom. 162 1

—

22, lecz wydana 1627 r.

dopiero ^^^).

Zaznaczy nadto naley, i obok drukowanej, nie mniej w y-
wym obiegu pomidzy wyznawcami starego bahoczestya bya równo-

czenie, obfita do, polemiczna, w jzyku ruskim, literatura rkopi-
mienna, jak gównie stanowiy rozmaite listy i posania, koujce
od drugiej poowy XVI-go w. Tu nale ^'^')

: pisma ks. Kurbskiego

i mnicha Artemiusza, skierowane przeciw Budnemu, Motowile i in.

:

»Posanije do atin« 1582; inne przeciw unitom; »Spisanije protiw Lu-

torom« 1,508. Najwaniejszem przecie z pism polemicznych rkopimien-

nych bya, wzmiankowana ju wyej »Perestoroha« Jerzego Roha-

tyca, stanowica waciwie dopenienie »Apokrisis« i »Ekthesis«, do-

piero niedawno tylko (1895) wydana.

Doda tu jeszcze wypada, i jzyk ruski, jako pimienny, powoli

tylko ustpuje miejsca polszczynie w zakresie stosunków prywa-
tnych obywatelskiego ycia. Dugo te jeszcze dostojnicy, tak du-

chowni jak i wieccy, tyle unici co dyzunici, korespo duj z sob,

przy odpowiednej okolicznoci, zarówno po rusku. Powolne za zni-

kanie ruszczyzny najdotykalniej daje si wid/ie, gdy przezieramy,

w porzdku chronologicznym, jaki liczniejszy zbiór ^^^) listów i auto-

grafów owego czasu. Pocztkowo czciej jeszcze pisuj po rusku —
tak dobrze metropolici Pociej z Rutskim jak i sam Borecki, tak do-

brze ks. Konstantyn lub Drewiski jak i inna szlachta stojca mo-

cniej przy starym obyczaju. atwo przytem zrozumie, e najduej

utrzymywaa si ruszczyzna w korespondencyi z bractwami.

Próby rozwoju Ale ponadto wszystko trzeba jeszcze mie w pilnej pa-

onego. mici, e poza uyciem praktycznem w powszednich

warunkach, tak publicznego jak i prywatnego ycia, próbowano zarazem,

ju pod koniec w. XVI. nawet, jzyk ów pimienny ruski — oczywicie

taki, jakim on by ówczenie w uyciu wyksztaceszych warstw ^>narodu
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ruskiego«, bez rónicy miejscowoci etc, uj w karby prawide nau-

kowo uzasadnionych. Chodzio pod tym wzgldem nie tylko o szko
sam na razie, której w owej dobie wystarczao oznajmienie si bar-

dziej prawidowe z jzykiem cerkiewno-sowiaskim, z jakim ówcze-

sna ruszczyzna zlewaa si nie do rozgraniczenia ; lecz ju o odpowie-

dzenie potrzebie samej teoretycznej nauki niejako. Pierwsze kroki

wszake, zmierzajce ku temu, byy robione stop bardzo jeszcze nie-

pewn. W r. 1 59 1 studenci lwowskiej szkoy brackiej uoyli cako-

wit gramatyk ellino-sowiask; lecz byo to tylko tómaczenie gra-

matyki greckiej, w którem wcale jeszcze nie byy wzite w rachub
prawa ruskiej, tej czy innej, mowy ^^^). Zato w wydanej po latach

5-ciu (i5q6) sowiaskiej gramatyce lwowskiego protojereja awr.
Zyzaniego znaczny widzimy postp. Wskazane tu naleyte formy dla

ówczesnego pimiennego jzyka ruskiego wogóle, widoczne zagbie-
nie si w charakter i duch onego. Lecz o ile gramatyka ta sama na-

pisana mieszanin jzyków — cerkiewno-sowiaskiego, urzdowego
litewsko - ruskiego i polskiego, nosia ona w samej sobie przecze-

nie tym prawidom, co do poprawnoci i czystoci ruskiego jzyka,

jakie autor onej zaleca, i »partajuczy w pimie i sowach«, jeli tu

uyjemy wyrae samej przedmowy, wcale nie moga »otworit' wsim um
k poznaniju w preprawyj rozum « ^^*'). Nakoniec w r. 1619 dopiero wy-
sza na wiat znakomita gramatyka Melec. Smotryckiego, która

podug okrelenia jej autora, winna bya by »izvviestnym chudoe-
stwom baho i hahoati i pisati uczaszczym« ^^'). Ale owa to wanie
gramatyka, jakkolwiek istotnie niepospolitej wartoci pod pewnym
wzgldem, i dlatego w cigu dwóch stuleci niemal, suca za wy-
czny naukowy przewodnik we wszystkich szkoach Rusi wieloramien-

nej, majc w swem zaoeniu nieziszczalne zadanie ogarnicia praw
jakiego nieistniejcego wcale wszech- ruskiego jzyka, przyczynia si
niepomau do uniemoebnienia, przez ten czas, rozwoju naukowego
ruskich jzyków ywych. A wic i poudniowo-ruskiego, który ju by
w owej dobie tak wspaniale zabrzmia w rapsodach bohaterskich

Ukrainy, w jej tyle znanych dumach ^^2).

Otó w ostatecznym wyniku, nie jzyk ywy, ludowy, a jak na

poudniu, które nas tu z zaoenia wyczniej obchodzi, jzyk dum,
mao-ruski, ukraiski, lecz ów lingwistyczny amalgamat, jaki wy-
ej poznalimy, móg te mie, pod nazw jzyka ruskiego per exc.,

pewne uznanie, obok cerkiewszczyzny, w szkole. Dla jzyka ywego
miejsca tam nie byo. Owszem, nie tylko go tam nie tolerowano, lecz

zastrzegano si w ustawach przeciw uywaniu onego. Ustawa szkolna

bractwa lwowskiego z r. 1587, podobie jak póniej uckiego, wyra-
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nie stanowi ^^'^), e uczniowie »nie maj z sob mówi prost mow
jedno sowiesk i greck«. A jeli owa »prosta« mowa bya nawet
dopuszczan, to widocznie tylko jako rodek pomocniczy dla poczt-

kujcych.

Jakie byy skutki tego, atwo zrozumie: gdy rozwój ywyci
ruskich jzyków, w imi jednoci starej ruskiej kultury i pimien-

nictwa, by uniemoliwionym a ówczesny martwy jzyk ruski pi-

mienny nie wystarcza, nietylko potrzebom publicznego lecz i prywa-

tnego ycia, otwieray si samo przez si na ocie wierzeje dla

polszczyzny.



B.

Pochód podbojowy polszczyzny.

Jak naturalna, razem z uspoecznieniem polskiem, kultur zacho-

dni, wkracza na Ru i posuwa si tam naprzód jzyk te polski.

Nad znaczeniem jego wród ruskiego spoeczestwa zastanawia si

dugo niema wcale potrzeby; do zaznaczy tylko punkty wytyczne

jego tu pochodu, rozrostu i siy, tak w yciu jak i wychowaniu. Wi-

dzielimy poprzednio
,

jak on powoli a nieprzemoenie przeobraa

swym wpywem jzyk ruski ; teraz wypada nam dotkn szerzenia si

jego samego w ziemiach ruskich.

Jzyk polski. Razem z uspoecznieniem,
j
zyk polski pocz, oczy-

wicie, przenika najprzód na Ru czerwon, potem przez Wilno na dalsz

Litw, a dopiero z tych dwóch ognisk na Woy i ukrainne ziemie

ruskie Rpltej. Szerzy si za tam polszczyzna, jako jzyk, wcale nie

drog urzdow, przez jakie nakazy, lecz swobodnie cakiem, powoli,

stopniowo, razem z postpowym wylewem na Ru coraz dalsz, pol-

skiej towarzyskoci, polskiej kultury, pod wpywem latyno- polskich

szkó nareszcie. Do, e ostatecznie, w wyszych sferach towarzyskich

Rusi polszczyzna tak ruguje niepostrzeenie jzyk ruski, jak w poaci

zachodniej acin. Zaznaczy tu wypada, e ju w 1544 roku panowie

i szlachta litewska na sejmie brzeskim prob do tronu w jzyku pol-

skim ukadali ^^*). Postpowy za pochód polonizacyi co do jzyka
zaznaczaj nawet mniejszej wagi na pozór fakta; jak np. same pod-

pisy pod aktami urzdowymi, ruskimi jeszcze dugo, coraz czciej,

coraz liczniej polskie. Odpowiednio temu jzykiem korespondencyi

staje si coraz wicej polski ; tak, e ju pod koniec w. XVI-go na-

wet, panowie ruscy, wieccy i duchowni, nowatorowie i obrocy starej
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ortodoksyi, pisuj midzy sob przewaniej po polsku. Có dopiero

mówi o polemice religijnej: takow, po pierwszych próbach ruskich,

widzimy wprc^dce prowadzon, z najwiksz swobod, przez najgor-

liwszych starowderców nawet, wytczniej w jzyku polskim.

Ale przejdmy do szczegóów.

Drogi rozpowsze- Najlepszym moe drogowskazem samych stopni post-
chnienia onego. powego wkraczania w ycie dalszej Rusi jzyka pol-

skiego byby porzdny chronologiczny przegld aktów jej urzdowych,

w dugie czasy po rusku jedynie spisywanych, i podpisów pod nimi

miejscowych ziemian etc. Zobaczylibymy wtedy, jak pod aktami tymi

wystpuj pocztkowo podpisy ruskie jedynie tylko, potem zaczynaj si

one przeplata, zjawiaj si sporadycznie, wród ruskich przewanie, pod-

pisy polskie, odosobnione najprzód, a potem coraz czstsze i liczniejsze, nim

nareszcie nie stan si wycznie polskimi, u ziemian bez rónicy wy-

znania. Wobec podpisów polskich szlachty, duchowiestwo bahocze-

stywe podpisuje si przez pewien czas jedynie po rusku, lecz i ono

powoli daje si unosi ogólnemu prdowi. Ale nareszcie i same akta

zjawiaj si w redakcyi polskiej, w pocztku dorywczo, a niebawem

i przecitnie prawie. Dla przekonania si o tern, do przytoczy par
przykadów. Oto ju pod aktem sdowym, w jzyku ruskim, wyda-

nym 1545 r. w Kijowie, w sprawie metropolity Makarego, wojewoda

kijowski kn. Fryderyk Hlebowicz Proski podpisuje si, nb. jeden na

4-ech sdzcych, po polsku ^^^). Ale to przykad wyjtkowy jeszcze

w epoce z przed unii lubelskiej: tak np. w znanym akcie z 1559 r.,

z ksig grodzkich uckich ^'^''), wszystkie podpisy ziemian woyskich,
po rusku; a podobnie i w akcie z r. 1562, tame. Lecz po dokona-

niu unii 1569 r. polskie, pod aktami ruskimi, podpisy ziemian szybko

si upowszechniaj. Nawet sekretarze królewscy do spraw ruskich pod

listami, królewskiiui po rusku pisanymi, podpisuj si po polsku : Tak
np. za króla Stefana ju, na aktach z r. 1578 i 81 ^^^) awryn Piaso-

czyski etc; tem za bardziej za Zygmunta III-go. pod listami roku

1597 i 98 ^'^^) Zachar Jeowicki, nb. niepewny jeszcze polskiej pisowni

swego nazwiska i podpisujcy si nadto jako »Eowicky«, »Jaowicky«.

Nie brak wprawdzie i podpisów wycznie ruskich na aktach urzdo-

wych nieco póniejszych — w akcie z r. 1590 naprzyklad, a podobnie

z r. 1593 oraz 94 ^•''•*). Ale na znacznej ju c/.ci aktów urzdowych
ruskich koca XVI-go w. podpisy ziemian, jeli nie wycznie polskie,

to poczynaj nad ruskimi przewaa: tak oto np. wród aktów, z ksig
grodzkich uckich wzitych, jak i powysze *^°) na jednym z r. 1593
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na 3 podpisy ruskie i polski; na akcie r. 1596 podobnie; na innym
zato porówno, po 3; za z r. 1606, 3 polskie na 2 ruskie. Pod zapi-

sem bractwa lubelskiego z r. 1,599, po rusku redagowanym, Jerzy ks.

Czartoryski podpisuje si po polsku; a podobnie 1603, on i 3-ej wiad-
kowie ^^^). Z pocztkiem wieku XA^II-go postp zanikania w podpi-

sach ruszczyzny odbywa si jeszcze bardziej przyspieszonym krokiem.

Nad zapisem cerkwi w Korcu, ruskim, podpisuje si tylko ks. Joachim

Korecki po rusku, ona jego Anna Chodkiewiczówna i brat Samuel,

po polsku ^^^). Testament metropolity Hipacego Pocieja 1609 r., ruski,

on tylko sam podpisa po rusku, trzej wiadkowie, przyjaciele jego,

po polsku; dopenienie za tego testamentu z roku 16 13 spisane ju
i podpisane po polsku ^*^). Co wicej, nawet na pocztkowej karcie

katalogu bractwa uckiego z r. 16 17 Feodor Swiatopok ks. Czetwer-

tyski podpisuje si po polsku ^^*). Za pod odezw rusk z r. 16 19

szlachty woyskiej do mieszczan uckich, dotyczcej utrzymania bra-

ctwa, na 46 podpisów wogóle, tylko 2 1 po rusku ^*^). I tak to ju da-

lej toczy si swobodnie.

O upowszechnieniu za w stosunkach towarzyskich, w ziemiach

ruskich Rpltej, jzyka polskiego, pod koniec XVI-go stulecia, wiad-

czy wymownie to, e panowie ruscy, wieccy i duchowni, unici i dy-

zunici, poczynaj ju przewanie korespondowa midzy sob po

polsku. Tak ks. Konstantyn Bazyli Ostrogski pisuje ju czciej po

polsku ni po rusku : pom. in. prowadzi on znan ^*^) korespondency

z ziciem sw)'m Krzysztofem Radziwiem i wnukiem Januszem oczy-

wicie w jzyku polskim; co wicej, nawet zwracajc si do Hipacego

Pocieja, aby go zagrza do wikszej pieczoowitoci o dobro cerkwi

na zapowiedzianym synodzie 1594 r., pisze do niego po polsku ^"*^).

Nie mniej te i sam Pociej pisuje czsto po polsku : do tego ksicia

Konstantyna ^^^), do Krzysztofa Radziwia ^^^), do Lwa Sapiehy ^^'^).

A znawcy powiadaj ^^^), i ^wszystkie listy (jego) odznacza energi-

czna i barwna, zamaszysta, staropolska dykcya i czyni je bardzo zaj-

mujcymi «. W tym jzyku pisuje te metropolita Rahoza: jak do

ks. Radziwia Sierotki ^°"-^), tak do ksicia Konstantyna Ostrogskiego

1595 r. ^^^). W tym jzyku pisywa listy i metropolita Rutski. Ale te
pisze po polsku i Elizeusz Pletenicki archimandryta pieczarski — jak

do J. Karola Chodkiewicza 16 17 r. ^^^). Nie w innym te jzyku pisuje,

nawet do stauropigii lwowskiej, znakomity przybysz grecki Konstanty

Korniakt ^^^)
; a có dopiero Baabanowie, Dyonizy i Jerzy ^^^). Inn

moniejsz szlacht rusk ju pomijamy.

Do wikszego upowszechnienia i ugruntowania znajomoci jzyka
polskiego w spoeczestwie ruskiem przyczynia si te potnie i wy-
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bucha gwatownie pod sam koniec wieku XVI- go polemika reli-

gijna. » Bezowocna jak wszelkie dysputy teologiczne, nikogo nie na-

wrócia ani pogodzia« '^^); ale, pomimo, i pod jej postaci ^^^) pro-

wadzon bya jakoby walka o najwaniejsze interesa ruskiego narodu,

pchnt^a ona mocniej jeszcze wysze warstwy ruskie ku polszczynie.

Wobec przemonego ju znaczenia jzyka polskiego w ówczesnem ru-

skiem towarzystwie wyksztaceszem, przyciodzio teraz, w obronie

ruskiej wiary nawet, unii i dyzunii jednostajnie, wystpowa w tym
jzyku gówniej; z drugiej za strony, ta obrona sama, w mowie
i pimie, zmuszaa zainteresowanych do bliszego z nim oznajamiania

si. Jedno wywoywao drugie, jedno szo za drugiem.

Pomijajc dawne pisma polemiczne po acinie pisane, a majce
niejako znaczenie akademiczne tylko, jak »Elucidarium errorum ritus

ruthenici« Jana z Owicimia, schyku XV-go w. jeszcze ^^^) etc, pier-

wsz inicyatyw polemiki z cerkwi wschodni
,

polemiki napra-

wd i — po polsku, trzeba przyzna Piotrowi Skardze. Rozpocz
on j rozgonem swem pismem '>0 rzdzie i jednoci kocioa
Boego «, w którem potniej ni ktokolwiek kiedy uderzy na same
podwaliny greckiej ortodoksyi. Pierwsze wydanie tego dziea, z przypisa-

niem go ks. Konstantemu Ostrogskiemu, wyszo 1577 r. jeszcze, wywo-
ujc wielkie w wiecie bahoczestya wzburzenie. A wida na ile jzyk
polski ju by rozpowszechnionym po Rusi, kiedy dla niedopuszczenia

pisma polemisty do rk masy, wykupywano je i palono. wiadczy
o tem sam Skarga, powiadajc w przypisie nowego 1590 r. wydania

Zygmuntowi III. ^^'^). »Te ksiki (I-go wyd.), jakemy doznali, wielom

poytek przyniosy i oczy im otworzyy, i do tego czasu pyta si
o nich wiele ich nie przestaje, i na mnie woaj, abych je znowu
wiatu okaza; bo jak mam spraw i skutek sam okazuje... wykupia
ich bogatsza Ru i spalia«. Nastpnie wyda Herbest Benedykt, po-

dobnie jak Skarga, czonek S. J., » Wiary kocioa rzymskiego wy-

wody i greckiego niewolnictwa historye... spisane« 1586 r. ^^^). Nare-

szcie zasza i sama unia brzeska.

Nacierani przez gronych przeciwników gorliwi wyznawcy » sta-

roytnej greckiej wiary «, po polsku, rzucili si i do odpowiedzi w tym
te przewanie jzyku. Ale oczywicie byoby to zbytecznem, gdyby
jzyk polski by mniej uywanym ród Rusi ; teraz stao si to ju
nieodzownem. Uy tego jzyka w polemice, ze strony bahoczestywej,

jeden z pierwszych Stefan Zyzani, dydaska i kaznodzieja, najprzód

lwowski póniej wileski, jeden z najarliwszych przeciwników unii,

w wydanem 1595 r., lecz nie doszem do nas pimie p. t. »Katechizm«,

w którem podawa wykad symbolu nicejskiego
;
poczem wyda on
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jeszcze 1596 r., ale ju i po rusku, »Kazanie w. Cyryla patryarchy

jerozolimskiego «. Przy okolicznoci zaznaczy nadto wypada, e wanie
z owym Zyzanim gówne ognisko przeciwiestwa unii przenosi si do

Wilna, które odtd (od 1595) przez 30 lat staje si te i gównem ogni-

skiem polemicznej literatury ^^^). Nie inaczej jak po polsku byo te
wydanem pierwotnie 1557 r. gone »Apocrisis« Chrystofora Pllaleta

(Broskiego) wymierzone przeciw unii.

W tyme jzyku odpowiadali, piknem za nadobne, dyzunitom

unici i katolicy, nie poniechujc przecie jednoczenie i ruszczyzny.

Tak wydane 1599, Pocieja czy Arkudyusza, po rusku »Antirrhisis

abo Apologia przeciw Krzysztofowi Filaletowi...« natychmiast 1600 r.

wyszo po polsku. Za » Obrona . synodu florenckiego « Piotra Fie-

dorowicza—pierwej (1603) po polsku a potem (1605) po rusku. Pomi-

jamy ju nieco wczeniejsz polemik, Zebrowskiego i in., prowadzon
z Zyzanim — po polsku ^^^). Charakterystycznie uprzedza wydawca
»Obrony jednoci cerkiewnej « Leona Kreuzy Rzewuskiego, wyd. 161 7,

powiadaic ^''^): »ksika wychodzi po polsku, bo ci, którzy s naszego

ruskiego naboestwa, tego potrzebowali, wyjdzie i po rusku«; ale ju
nie wysza. Odpowied jednak Kreuzie Zacharyasza Kopysteskiego

p. t. »Palinodia«, — po rusku, jakemy to widzieH, wydana. Zato roz-

arzona jeszcze namitniej, przez wznowienie hierarchii dyzunickiej,

polemika ju chyba tylko prowadzon jest po polsku. Melecyusz Smo-

trycki, najdzielniejszy szermierz bahoczestya w owej dobie, pisze gó-

wnie w tym jzyku. Przeciw pismom jego »Verificatia niewinnoci«

etc. '^^) posypay si 1621 liczne protesty unitów: pom. inn. »Examen

—

Obrony Verificatiej« jego
,

przez samego Weliamina Rutskiego,

zdaje si '^^) ciekawe dzi dla nas ju i przez to, e zwc polszczyzn

samej » Obrony Verificatiej« rybatowsk, wiadczy na ile ówczesne

towarzystwo ruskie wyksztacone byo draiwem na poprawno na-

wet jzyka polskiego. Broni te sprawy dyzunii po polsku, nawet

niezachwiany Hiob Borecki w pimie »Justificatia niewinnoci « do

króla Zygmunta III-go, 1622 r. zwróconem '^^j. Nie wspominamy ju
o pismach pomniejszych.

Ale nie tylko w pismach polemicznych bierze jzyk polski sta-

nowczo gór nad ruskim; niezbdnym on si okazywa nawet dla

wikszego udostpnienia i spopularyzowania pism ortodoksalnych d o-

gmatycznej czy homiletycznej treci. Wspominalimy ju, e przed

religijn uni jeszcze (pom. 1570 a 80) kiedy ks. Andrzej Kurbski

pr^^esa ks. Konstantemu z Ostroga homili w. Jana Chryzostoma

w sowiaskim przekadzie, ten uwaa za konieczne, »dla lepszego zro-

zumienia «, przetómaczy j po polsku. I byo to zupenie naturalnem,
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rzeczy bowiem tak ju stany, e podug sów Skargi:***) />popi gdy

co w stowiaskiem chc rozumie, do polskiego si uda, po tó-

mactwo musz ».

Bo te jzyk polski powoli tak si rozpowszechnia, e wchodzi

nawet w powszednie uycie midzy warstwy rednie ruskiego spo-

eczestwa. Std nawet ksigi bractw bahoczestywych, miejscami, by-

way prowadzone po polsku
;
jak np. znana w rkopisie stauropigii

lwowskiej***^) » Ksiga korespondencyj bractwa stauropigialnego z r.

1592*. Ale te i lud tam »za« Lwowem by ju dostatecznie obyty

z polszczyzn, kiedy pop ciemny, jak o tem Sakowicz w swem »Epa-

northosis« '''°) podaje, móg do si zwraca: »posuchajte Chrestyane

kazania wiatoho Reja« (t. j. postylli p. Mikoaja z Nagowic). Nie

mniej przecie znanym jest dobrze jzyk, ju pod koniec w. XVI-go
i na dnieprowym Niu. Od czasów unii lubelskiej sta si on by
jakby urzdowym w stosunkach Rpltej z kozakami. Ju Stefan

Batory zacz pisa po polsku «zaporonym moojcom« *^*) ; »regestra«

te ich spisywane s w tyme jzyku, jak np. oddziau Oryszowskiego

z 1 58 1 r.'^'^'^). Od koca tedy w. XVI-go pisze i starszyzna kozacka,

jak do króla tak do panów, po polsku. Tak Nalewajko, oboda, Su-

lima, Skidan etc. etc. Nie wchodzc w szczegóy, wskaemy tylko na

par przykadów korespondencyi z panami: tak znamy list polski

»hetmana« Hrehora obody do ks. Konst. Ostrogskiego 1595 r. *^'),

oraz dwa listy »Starszego póko wnika« wojska J'kr. m. zaporozkiego

do kanclerza w. ks. lit. Lwa Sapiehy 1610 r. *^*). Ale co wicej, uy-
wano jzyka polskiego niejednokrotnie i w stosunkach wewntrznych
wojska: tak Kosiski powoywa moojców pod bro przeciw knia-

ziom uniwersaem polskim etc. "^).

Ale waciwie nie moe zastanawia tak szerokie rozpowszechnie-

nie jzyka polskiego, po najodleglejszych nawet dzielnicach Rpltej,

na pocztku wieku XVII-go, kiedy zdoby on sobie naleyte uznanie

i w stosunkach jej zewntrznych. Pomijajc wszystko inne, po-

przestaniemy tu na w.skazaniu, e uywano go w stosunkach z hierar-

chi greck nawet. Za dowód niech suy choby tylko, wspominana

ju wyej »Verificatia niewinnoci* Melec. Smotryckiego, gdzie pom.

inn. znajdujemy podane *") nastpujce listy: najprzód króla Zy-

gmunta llLgo do patryarchy jerozolimskiego Teofana, r. 1620, po

acinie i po polsku ; dalej, w tyme roku, Andrzeja Lipskiego biskupa

uckiego do tego patryarchy, oraz ks. Krzysztofa Zbaraskiego ko-

niusz. koronn. do niego, obydwa po polsku
;
potem list Tymoteusza

patryarchy konstantynopolskicgo polecajcy wszystkim patr. Teof:ma,

jadcego do Mo.skwy - po grecku i po polsku; za kr. Zygni. Ulgo
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do tego patr. Tymot. — po acinie i po polsku, a Marcina Szysz-

kowskiego biskupa krakowskiego — po polsku tylko ; nakoniec, ju
w roku 162 1, list patr. Teofana do hetmana Piotra Konaszewicza

Sahajdacznego i do wojska zaporoskiego z monasteru Trechtymirowa,

po polsku.

Zamykamy ten przedwstpny zarys stosunków kulturowych

Rusi, z epoki co poprzedzia pierwszy brzask owiaty szkolnej, janie-

jcej z czasem nad Kijowem, w przekonaniu, e przystpujc z kolei

do krelenia rozwoju samej naukowej instytucyi, historya której jest

tu ostatecznem naszem zadaniem, mie ju bdziemy szersz podstaw

dla mocniejszego oparcia zamierzonej budowy. Obok tego dodajemy

zarazem, e po tem wszystkiem, comy ju o pozostaoci kultury sta-

ro-ruskiej wogóle a podbojowym pochodzie polszczyzny powiedzieli,

atwiej damy do zrozumienia i sam nieodzowno takiego a nie innego

dwóch tych pierwiastków stosunku, tak w yciu wewntrznem, jak

zewntrznym wyrazie owej instytucyi.



III.

PIERWSZE SZKOY W KIJOWIE.

A.

Szkoa bracka na Padole.

W Kijowie pierwsz szko, która poprzedzia inne — szko
pieczarsk etc, bya szkoa bracka na Padole, od niej wic tu zacz
naley, pierwej jednak i o samem bractwie miejscowem poda co
wypada.

Co do samego Kijowa najprzód— to dla naleytego zrozumie-

nia stanowiska, jakie pod wzgldem ruchu umysowego i kultury

wogóle mogo zajmowa miasto to, nawet na pocztku XVII-go w.

jeszcze, nie trzeba spuszcza z uwagi , e janiejc aureol sdziwej

przeszoci jedynie, nie przywrócio byo ono sobie jeszcze — po osta-

tecznem zniszczeniu go przez Mengli-Gireja i podzieleniu si upami

w. Sofii z pónocnym sojusznikiem — powanego faktycznie na Rusi

znaczenia. Na przeomie z w. XVI- go na XVII-sty ogniskami

umysowego ycia ruskiego byy wci jeszcze Lwów i Wilno; bra-

ctwa tych miast wziy byy ster w umysowej nawet walce obron-

nej, zagroonego przez ówczesne ruchy religijne, » staroytnego « wscho-

dniego bahoczestya. Kijów za, bez istotnego jeszcze znaczenia,

trzyma si biernie, sennie, powszednio. Wskazywalimy ju wyej

przygodnie, e : metropolici ani biskupi w nim nie mieszkali ;
pieczar-

sk »awra«, która ju bya sobie zdobya rozlege dobra ziemskie,

przez to samo staa si wycznie przedmiotem poda wyzyskiwa-

czy, ubiegajcych si o zdobycie archimandryi
;
poczciwi za mieszcza-

nie kijowscy nie dbali nawet o podtrzymanie przyzwoite zwalisk w.
Sofii. W takich za warunkach ani mowy by nie mogo o jakiem
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podaniu powszednio przekraczajcem. A jeli bogata tyle »a-

wra«, jeszcze pod koniec w. XVI-go, nie posiadaa i") »ani drukarni,

ani szkoy, ani porzdnej biblioteki, ani szpitalu, ani przytuliska*, to

czegó dopiero mona byo wymaga od samyci Kijowian ? Ci nawet

dugo (do 1615) nie mogli si zdoby na zawizanie bractwa, jakowe

oddawna — comy ju widzieli — nietylko we Lwowie i Wilnie, lecz

i w miastaci pomniejszych Rusi i Litwy istniay. Ale wymagania

czasu poruszyy nareszcie i senny Kijów. Z jednej strony archiman-

dryta Elizeusz Pletenicki (1599 — 1624) wystpuje, jako prawdziwy od-

nowiciel religijno moralnego i kulturowego znaczenia pieczarskiego

monasteru — i zakada drukarni przy nim, papierni w Radomylu,

sprowadza ludzi uczonych, zdolnych drukarzy, oraz bierze si do za-

kadania szkóek, gdzieby uczono mronyeh dyalektów« '^^). 2 drugiej

za — w samem spoeczestwie kijowskiem obudz si powoli poczu-

cie nieodzownoci zawizania, wobec zagroonej powanie ortodoksyi,

wasnego bractwa. Jednoczenie i wcale niezalenie od zamierze sa-

mych Kijowian, wystpuje z hojn ku temu celowi ofiarnoci ze-

lantka bahoczestya w postaci marszakowej mozyrskiej. Potrzeba

zaoenia w Kijowie szkoy porzdniejszej, z koniecznoci sama si

narzuca.

W r. 16
1
5 tedy Halszka z Hulewiczów ozczyna, ona mar-

szaka mozyrskiego Stefana Lozki, »z mioci i przywizania do braci

swej narodu ruskiego « etc. uczynia zapis ^^^), moc którego oddawaa

otrzymany od ma dwór z placem na Padole — na monaster reguy

w. Bazylego W. oraz szko przy nim, jako te na gospod dla piel-

grzymów wogóle — wyznawców » staroytnego* obrzdku wschodniego,

województw kijowskiego, woyskiego i bracawskiego. Zarazem od-

daa niezwocznie ow fundacy sw pod zawiadowstwo, przebywaj-

cego dotd w pieczarskiej awrze, hieromonacha Isaji Kupiskiego.

W czem wszystkiem susznie mona dopatrywa'^') wpywu awry
i jej ówczesnego archimandryty Eliz. Pletenickiego, który, jak'emy

ju wskazywali, czynnie si krzta okoo podniesienia owiaty.

Bractwo kijowskie. Jednoczenie prawie z zapisem ozczynej, i wcale od

onego niezalenie powstaje i »bractwo bohojawleskie«, zawizane w tym-

e 1 6 15 r. Nic naturalniejszego wic, e jednostajny cel obydwu tych

nowopowstajcych instytucyj uatwi wczesne ich zbhenie a nastpnie

i zespolenie si cilejsze. Wzmoone za i ustalone bractwo kijowskie

otrzymao z kolei '^') i bogosawiestwo patryarchy konstantypol-

skiego Tymoteusza ; chocia w istocie rzeczy, dopiero patryarcha je-

rozolimski Teofan, przywracajcy w czasie bytnoci swej r. 1620
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w Kijowie hierarchi bahoczestyw, zatwierdzi i podniós je na po-

dan wyyn, nadajc mu prawo ».stawropigii«, t. j. bezporedniej

zalenoci od carogrodzkiego patryarchatu ^^^). Przywilej za królew-

ski otrzymao bractwo — 1629 r. ^^•^) dopiero.

Niezmiernego znaczenia oczywicie dla nowopowstaego bractwa

okazao si w bezporedniem swem nastpstwie wznowienie owo hie-

rarchii dyzunickiej : fakt ten stanowi wogóle przeom w stanowisku

dotychczasowem samego Kijowa — metropolici odtd zamieszkuj

stale w jego murach, wynoszc przez to samo miasto to na ognisko

moralne caej bahoczestywej Rusi, które z kolei nie moe nie opro-

mienia coraz ywiej i samego bractwa i zwizanych z niem in-

stytucyj.

Musimy tu jeszcze, przy okolicznoci , doda uwag , i co do

czasu powstania kijowskiego bractwa i jego szkoy, dugo bardzo

panowao w literaturze historycznej zupenie mylne przekonanie.

Opierajc si gównie na dawnej tradycyi , utrzymywano, i bractwo

w Kijowie ze szko przy niem istniao ju od drugiej poowy w.

XVI-go ; wobec czego rok 1589 uwaanym by za dob, od której

mia si poczyna szczególny rozkwit szkoy brackiej, co otrzymaa

jakoby w tym wanie roku osobiste bogosawiestwo patriarchy na

rozszerzenie w niej nauk. Lecz w niedawnym wzgldnie czasie owo,

prawie ju ustalone, zdanie znacznie zostao zachwianem przez docho-

dzenia cilejszych badaczy, jak prof. M. Maksymowicz i J. Mayszew-

ski, którzy powstanie owego bractwa i szkoy odnieli do 1615 r. Naj-

nowszy za badacz tego przedmiotu prof. S. Goubiew nietylko e po-

dziela owo zdanie, lecz ze swej strony jeszcze je umacnia, rozta-

czajc wyczerpujco ^^^) wywód cay bezzasadnoci owego podania.

W którym to wywodzie przedstawia najprzód niedorzeczne wymysy
metrop. Eugeniusza, Makarego i prof. Askoczeskiego, a potem —
uzasadnienie badaczy bardziej krytycznych, przemawiajcych za ro-

kiem 1615. •

Dla poznania za wygoszonych pobudek zawizanego w tym

roku bractwa nastpnie oraz samego charakteru jego, do tu b-
dzie przytoczy jeden tylko zwrot z »Upisu« czyli aktu erekcyjnego

bractwa z tego 16 15 r., gdzie zawizujcy je, wyranie pom. in.,

zaznaczyli '^*), e »chocia póno, przebudziwszy si od dugiego za-

niedbania i lenistwa i mrocznej prónoci wiatowej, zapragnli przej-

rze ku wiatu mdroci*, skutkiem czego zawarli midzy sob »za-

przysiony zwizek i zjednoczenie nierozerwalnej mioci braterskiej,

zgodnie z ustawami , nadanemi przez najwitszych patryarchów bra-

ctwom miast : Lwowa, Wilna, Mohilewa i cerkwiom innych miast

«K«QFMIA KIJOWSKA. 5
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Korony Polskiej... « Co nie mniej te wiadczy i o pónem zawiza-

niu kijowskiego bractwa.

Szkoa kijowsko- Zawizane w myli wypowiedzianej w owym »upi-

bracka — chara- sie« W Kijowie bractwo, podug wasnych tego
kter onej. wyrazów W pimie do cara Michaa Fedorowicza ^*^),

»aeby z cudzego róda pijc, miertelnej trucizny schyzmy zacho-

dniej napiwszy si , ku mroczno - ciemnym Rzymianom nie pochy-

lali si — szko dzieciom prawosawnym, z aski Boej
,
jzyka so-

wiano-ruskiego, ellino-greckiego i innych daskaow, wielkim kosztem,

urzdzio «. Nie daje si przecie dostrzega w tem wszystkiem nic,

coby trcio czem politycznie separatystycznem , antypastwowem

;

w owym »upisie« swym erekcyjnym 1615 r. bractwo znamiennie za-

znacza pom. inn. ^^''), e »od nauk ... (i) Rzeczypospolitej obrona mo-

cna i ozdoba przedziwna funduje si i kwitnie«.

Powstaa, jak i samo bractwo, póniej znacznie od wielu star-

szych szkó ruskich , szkoa ta bracka na kijowskim Padole, czyli

w samem miecie waciwem ówczenie, stana od razu prawie na

równi z niemi pod wzgldem naukowym i ju w pierwszej dobie

swego istnienia przedstawiaa do powan podpor dla bahoczestya

na dalekiej Ukrainie.

Patryarcha Teofan w hramocie swej , danej bractwu 26 maja

1620 r., nazywa j — oczywicie w wersyi autentycznej ^^*) — szko
»ellino-sowieskiego i latyno po Is ki e go pisma«. Tak a nie inn
musiaa ona by nawet z koniecznoci : z jednej strony bowiem, wo-

bec gównego swego zadania, jakiem byo wychowanie modziey w za-

sadach bahoczestya, bractwo kijowskie, za przykadem bractw innych,

wzio za podstaw szkolnego wykadu jzyki cerkiewno-sowiaski

i grecki ; z drugiej za — ustpujc wymaganiom panujcej w Rpltej

kultury, nie mogo nie uwzgldni aciny z polszczyzn. Wszake wi-

docznie* przewaa w szkole tej znaczco jzyk cerkiewny, tak e cza-

sem nazywano j wprost »s o w ie sk «. Co tem atwiej jest zrozu-

miae, ile e bardziej wpywowi przywódzcy dyzunitów nie ogldali

si wcale na znane zdania powag katolickich, jakoby jzyk sowiaski

nie by moliwym do wykadu wyzwolonych nauk wogóle
;
przeci-

wnie — wygaszali , równie znane nam ju, przekonanie (jak naprz.

Kopysteski w swej »Palinodyi«), e dorównywa on w sile i boga-

ctwie greckiemu i przewysza acin. Chocia ju metropolita Micha
Rahoza, przed przyjciem unii wypowiadajc si 1592, o przyczynach

opakanego stanu cerkwi, zaznacza ^^^), e » wszyscy ludzie oddali si
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niedoskonaemu ladskiemu pismu . . . nie widzc w bohosowii siy

doskonaego gramatycznie sowieskiego jezyka«.

Po jzyku sowiaskim nastpne zaraz miejsce w owej szkole

brackiej kijowskiej zajmowa grecki — podobnie jak w innyci ów-

czesnyci szkoach brackici ; co upowania nawet niektóryci bada-

czy ^'°), z pewn susznoci, do nadawania caej tej epoce szkolnej na

Rusi nazwy » epoki wpywu greckiego «. Bya to rzecz zreszt zu-

penie naturalna. Z kocem wieku XVI- go stosunki Rusi ze wia-

tem greckim wogóle oywiaj si. Rusini, zakadajc szkoy, zwra-

caj si o poparcie w urzdzeniu ich do greckich hierarchów,

którzy te wysyaj im chtnie odpowiednich nauczycieli i przewo-

dników, jak naprz. Cyryl Lukarys, rektor szkoy ostrogskiej, Nicefor

Grek i inni, a nawet arcybiskup Arseniusz elassoski, co by przez

dwa lata dydaskaem szkoy lwowskiej. Co do samego jzyka gre-

ckiego — znajomo jego bya niezbdn , tak w stosunkach z pa-

tryarchatem, jak i dla uzupenienia nawet przekadów na jzyk so-

wiaski brakujcych czci pism ojców kocioa. O znajomoci za
tej w ówczesnych szkoach ruskich wogóle wiadcz dosze do nas po-

mniki w jzyku greckim, pióra nauczycieli i wychowaców tych szkó.

Nawet sama przezwa nauczycieli »dydaskaami«, a uczni »spudeami«

wskazuje te poniekd na przewag w nich czasow ywiou gre-

ckiego. W szkole kijowsko-brackiej jednak nie tgo chyba staa na

razie greczyzna, jeH rektor jej Hiob Borecki, póniejszy metropolita,

zmuszonym by wypoycza 1617 gramatyk greck, drukowan we
Lwowie, od tamecznego bractwa ^^^).

W porównaniu z greckim, jzyk aciski zajmowa jeszcze

w owej epoce, w brackich szkoach wogóle, a wic i w kijowskiej

miejsce drugorzdne. Gorliwcy bahoczestya a konserwatyci niewzru-

szeni byli stanowczymi przeciwnikami jzyka tego w szkoach, upa-

trujc w nim drog do tern pewniejszego odszczepiestwa. Potrzeby

jednak ycia rzeczywistego bray gór, a razem z tem wzmagao si
stopniowo i uznanie nieodzownoci aciny — nietylko we Lwowie,

lecz i w Kijowie. Jzyk polski za z natury rzeczy znajdowa

w tej pierwszej szkole brackiej Kijowa, podobnie jak w wileskiej,

mohilewskiej i inn., ju od samego zaoenia, naleyte uwzgldnienie ^"-);

bo te nie darmo i sam patr. Teofan, w hramocie swej 1Ó20, miano-

wa j szko — nietylko ellino - sowieskiego, lecz i i^latyno - pol-

skiego* pisma. Lecz w jaki sposób jzyk ów wykadano — tego

nie wiemy ; wiemy przecie, i ówczeni rektorowie tej szkoy, jak

Kasyan Sakowicz lub Melecyusz Smotrycki naleeli do biegych sty-

listów polskich. A i wychowacy te owej szkoy : Ignacy Jewle-
5'^



— 68 —

wicz, synowiec jej rektora, czerniec kijowski od 1617, oraz ziemianin

kijowskiego województwa Joachim Jerlicz, chyba podobnie wycho-

wany, dowiedli znajomoci jzyka polskiego, spisujc w nim : jeden

sw autobiografi, drugi za znan kroniczk.

Podzia na klasy w dawnych ruskich szkoach wogóle by
mniej rozdrobionym ni w owoczesnych kolegiach polskich lub w ki-

jowskiem kolegium brackiem epoki mohilaskiej ; co pochodzio —
z jednej strony, z bardziej ograniczonego, w porównaniu z ostatniemi,

programatu szkolnego, z drugiej za — mogo te zalee od braku

nauczycieli'^^). W szkole brackiej kijowskiej znajdujemy tedy (1630)

4 tylko klasy : i ruska szkoa, 2 infima, 3 gramatyka i 4 syntaksyma

;

wskazówek wszake wyranych, jakie mianowicie przedmioty wyka-

danemi byy w kadej z nich, nie posiadamy. W wyszych wyka-
dano te, przypuszcza naley, retoryk, logik i dyalektyk.

Co do trybu i porzdku samych wykadów w tej szkole — nie

róniy si one napewno od tyche w innych brackich szko-

ach ^^^). W braku tedy wyranych danych, dotyczcych szkoy kijow-

skiej wyczniej, mona przez analogi posugiwa si bez pochyby

wiadectwami odnoszcemi si do tamtych. Otó w uckiej ustawie

szkolnej zaznaczono co nastpuje: »szkoy sowieskiej nauka poczyna

si — najpierwej nauczywszy skadu liter, potem gramatyki si ucz,

przytem cerkiewnego porzdku si ucz, czytania, piewania ... a gdy

tego si naucz, do wyszych (przedmiotów) przystpuj, do dyale-

ktyki i retoryki... i do innych filozoficznych pism szkole nalecych*.

Melec. Smotrycki za, w przedmowie do swej gramatyki , wydanej

1619, pisze: ^dziatkom uczy si poczynajcym, bukwar, pospolicie

mówic afawitar, z teje gramatyki wyczerpany, aby do deklinacyj

gramatycznych od lat dziecinnych z mow zaraz nawykali, do naucze-

nia podawany niechaj bdzie. Po czasosowie za i psaterzu, które

opuszczanemi by nie mog, ku wyuczeniu si, owa gramatyka z wy-

kadami, to jest z pokazowaniem i uywaniem jej poytków, nastpi«.

I tak wyej i wyej oczywicie, z przejciem do klasy wyszej.

Podrczników szkolnych, uywanych w ruskich szkoach przed-

mohilaskiej epoki, jakich trzymano si niewtpliwie i w Kijowie,

doszo do naszego czasu bardzo niewiele. Z tych znane, jedynie ^^^):

kilka (6) gramatyk sowiaskich, wydanych po wikszej czci w Wil-

nie i we Lwowie, w epoce od 1586— 1621, pomidzy któremi znaj-

duj si dwie Zyzanich — awryna i Stefana, oraz jedna — wspo-

mniana tylko co — Melec. Smotryckiego, wydana p. t. »Hrammatiki so-

wienskija prawilnoje syntagma« w Jewiu lóig r. Z dzie pomocni-

czych, cho ju pod koniec rozwaanej epoki wyszych, znanym jest
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>Leksikon sawiano-russkij i imien tokowanije« Pamwy Beryndy, wy-

dany 1627 r. w Kijowie. Bardzo by moe, i w sposób pomocni-

czy, uywane byy nadto inne te ksiki naukowe, szczególnie reli-

gijno-moralnej treci ; usprawiedliwiaj poniekd to przpuszczenie spisy

ksig znajdujcych si w bibliotekach brackich. Jzyk aciski wyka-
dano bez wtpienia podug podrczników, przyjtych w polskich szko-

ach, i bodaj czy w onym ju czasie nie dosta si by i do szkoy

brackiej kijowskiej osawiony i>Alwar«, chocia oczywicie nie by on

jeszcze tak pilnie studyowanym w szkoach ruskich wogóle, jak w tam-

tych. Podrczniki z innych przedmiotów do nowszych czasów nie

doszy, albo wskaza ich niepodobna z pewnoci. A do tej liczby

nale i podrczniki jzyka polskiego ; ladów ich w zbiorach

rkopimiennych kijowskich z owej doby wcale nie pozostao ; uy-
wano widocznie znanych ówczenie polskich drukowanych grama-

tyk etc. O wykadzie za retoryki i dyalektyki w dawnych szko-

ach ruskich tyle wiemy ^^^), e pierwszej miano uczy » wicej sposo-

bem praktycznym ni teoretycznie;* podrcznikiem dla drugiej mo-

ga by najprdzej dyalektyka Damascena, dowodem czego jest

»mnóstwo sowiano - ruskich jej odpisów XVI—XVII stulecia. Móg
te wykad wskazanych nauk by prowadzonym i przy pomocy pod-

rczników aciskich, które skutkiem sabej jeszcze znajomoci w szko-

ach aciny, tómaczono podobnie na jzyk ruski. Wogóle nawet '^^),

chocia nauk w szkoach brackich epoki owej charakteryzuje prze-

waga w niej ywiou sowiano-greckiego, lecz pod jej koniec daj si
ju dostrzega w wykadzie szkolnym i silne lady, jakie pozostawia

wpyw latyno-polski. Co nieodzownie musiao nastpi ju choby
dlatego, e wikszo nauczycieli ówczesnych w tych szkoach ko-
czya swe wychowanie w kolegiach latyno-polskich. Co za do kijow-

skiej brackiej szkoy w szczególnoci, — to '^'^), chocia wiadomo
o retorycznych podrcznikach

, przyjtych w tej szkole, do naszego

czasu nie dosza , lecz przechoway si trzy retoryczne utwory, wy-
sze z pod pióra rektora onej Kasyana Sakowicza, które mogy suy
jako wzory dla uczniów. To s: » Wiersze na mier hetmana Sahajda-

cznego« oraz dwie »panegiryczne mowy«, dla wygoszenia ich przy po-

grzebie jakiego »zacnego czowieka*. Oczywicie te utwory owe po-

wstay pod silnym wpywem retoryk, panujcych w polskich kolegiach

i przedstawiaj dosy wierne ich odbicie. Naley tu doda, i na

profesora retoryki wkadano widocznie obowizek wykadu i homile-

tyki, która wchodzia do tej nauki, jako jedna z integralnych jej

czci; nie mniej te do tego profesora nalea i wykad dyalektyki,

cile z retoryk zwizanej.
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Co si tyczy filozofii i teologii , to oddzielnych klas dla nich

w kijowskiej brackiej szkole nie byo, podobnie jak i w innych szko-

ach brackich tego czasu ^^^). Byway w nich przecie, bez wtpienia,

wyjaniane » pisma filozoficzne « w urywkach. Studyom za pisma

witego i ojców przeznaczano powane miejsce
;
przyczem brak wy-

robionego naukowo- teologicznego systemu zastpowano do pewnego

stopnia przez religijno-polemiczne pisma zelantów bahoczestya, gdzie

sporne punkty z innowiercami rozwijane byy z wielk dokadnoci.
Wobec tego nauki matematyczne i historyczne, wykad których nie

wysoko by prowadzonym i w czasach póniejszych, stay jeszcze ni-

ej w dawnych szkoach brackich. Nauczanie pierwszych ograniczao

si napewno na zaznajamianiu uczniów z reguami elementarnemi jedy-

nie ; wykad za drugich — na podawaniu urywkowem faktów, któ-

reby w potrzebie suyy do ilustrowania zda z innego zakresu —
retoryki naprzykad. Ale niema si te czemu dziwi tak bardzo :

w stojcem ówczenie najwyej pomidzy protestanckiemi szkoami

redniemi w Niemczech , mianowicie w 6-cio klasowem gimnazyum

w Bazylei ^°°), zaoonem w r. 1588, nie wykadano ani arytmetyki,

ani geografii , ani historyi ; a co wicej — nie uczono te tam i j-
zyka niemieckiego, jako barbarzyskiego, którym nie wolno byo na-

wet uczniom rozmawia.

Podobnie i porzdki szkolne w szkole brackiej kijowskiej byy
niewtpfiwie takie same, jak i w innych ówczesnych brackich szko-

ach ruskich. Dyscyplina bya surow. Ale wszdzie ona bya tak:

w tylko co wskazywanej Bazylei ^oi) kada klasa znajdowaa si pod

dozorem jednego ze starszych uczniów, który mia nad modszymi wa-
dz dyktatorsk; pod jego te przewodnictwem robiono latem i wy-

cieczki do lasu, gdzie przygotowywano zapas rózg ju na cay rok.

Nie atwo jednak byo utrzyma dugo w szkoach bardziej krewk
modzie: sam Hiob Borecki, w hcie do Krzysztofa Radziwia 1629 r„

skary si ^^2), e chcia obydwóch swych synów wychowa na ducho-

wnych , ale Bóg nie da im »ojcowskiego animuszu i woli, e nie

chcieli nauk kontynuowa «.

Rektorowie Rektorami w szkole brackiej w Kijowie w epoce od

pierwsi. 16 15—31 byli: Hiob Borecki od 1615 19, Kasyan

Sakowicz od 1620-24, Molecyusz Smotrycki od 1626— 28 i Tomasz

Jewlewicz od 1628—30. Samo wymienienie tych nazwisk ju wiad-

czy dostatecznie, czem moga by owa szkoa pod ich kierunkiem.

Wypada przecie powiedzie o nich i nieco wicej — osobno, dla
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wysokiego stopnia doniosoci ich wpywu ; tern bardziej, e pierwsi

trzej z nicli byli to ludzie wcale nie powszedni.

Hiob, Jan na chrzcie, syn Matwieja B or e cki '•^°^), pochodzi

z Rusi czerwonej, ze szlacheckiej »okolicy« Borcza w ziemi lwow-

skiej. Sdzc z jego dziaalnoci naukowej i pimienniczej oraz do-

sy liberalnych jak na owe czasy jego pogldów, bez pochyby mo-

na przypuszcza, i nie byy mu obcemi kolegia zagraniczne nawet.

Zna on równie gboko jejzyki staroytne jak i ojców kocioa. Na
usugach bractw spotykamy go ju u witu w. XVII- go. W r. 1604

znanym jest jako rektor szkoy brackiej we Lwowie, gdzie wykada
jtjzyk aciski. Nastpnie, po 1605, przebywa, zdaje si, czas pewien

u ks. Konst. Ostrogskiego. W r. 16 15 znajduje si ju w Kijowie,

zawezwany tam niewtpliwie przez archimandryt pieczarskiej awry
Elizeusza Pletenickiego, równie czerwono-ruskiego szlachcica z po-

chodzenia, gdzie niebawem, 161 7 r. a moe 1615 zaraz, zosta rekto-

rem nowopowstajcej szkoy brackiej. Na tem to stanowisku prze-

by do r. 1619, kiedy zosta ihumenem monasteru w. Michaa —
a moe nawet do r. 1620; poczem, przy odnowieniu hierarchii dyzu-

nickiej przez patr. Teofana, przybra tytu metropolity kijowskiego.

Ale i na wysokiem tem dostojestwie nie zrywa on cisych wzów
czcych go ze szko, pozostajc jej obroc i protektorem a do

mierci w 1631 r. ; zasuywszy od jej »spudeów«, na nadgrobku, na-

zw »miociwca i mecenasa«. Niepokojony wci na swem niepe-

wnem stanowisku, umia on, jakemy to widzieli wyej, broni sprawy

bahoczestya oraz wznowionej hierarchii dyzunickiej i piórem, w me-

moryale p. t. : »Justificatia niewinnoci«, zwróconym do króla Zy-

gmunta III-go. By to jednak przedewszystkiem czowiek czynu,

nie pisma.

Nastpca Boreckiego w rektorstwie kijowskiej brackiej szkoy
Kasyan, Kalikst na chrzcie, S a k o w i cz "^^), ur. koo 1576 r. w Pod-

teliczu, ziemi bezkiej powiatu lubaczewskiego, by synem popa ba-

hoczestywego. Wychowanie otrzyma w akademiach zamojskiej i kra-

kowskiej. Suchajc wykadów w pierwszej z nich, by »inspekto-

rem« Adama Kisiela, pón. wojewody kijowskiego. Nastpnie prze-

bywa czas pewien przy dworze Atanazego Krupeckiego wadyki
przemyskiego — unity. Potem zosta rektorem szkoy brackiej w Ki-

jowie. Jako taki, wyda ju r. 1620 ruskie »\Virszy« na aosny po-

grzeb Sahajdacznego. e sam wspomina w swych uwagach (rkop.)

na »Lithos«, i by »rektorem szkó wyszych kijowskich* przez lat 4,

czas tedy jego tam rektorstwa przypada na przecig od ib20— J4,

w którym to roku (1(124) na prob znanego zelanta bahoczestya
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awryna Drewiskiego, przeniós si do Lublina. Lecz r. 1625, po-

wadziwszy si z lubelskiem bractwem, przeszed na uni. Niezado-

wolony, zosta ostatecznie 1641 acinnikiem, i umar 1647 w Krako-

wie. By z niego bitny polemista — na kadem stadyum jego wa-
snego wyznania wiary

;
pisa dosy i, z maym wyjtkiem, wszystko

po polsku. Wskaemy tu pisma jego znaczniejsze ^'''): »Problemata . ,

.

o przyrodzeniu ludzkiem<!: 1Ó20; »Traktata o duszy« 1625; »Desidero-

sus« 1625; ^Kalendarz stary« 1640; »Sobór kijowski scliizmatycki«

1640, z ruskiego oryginau po polsku 1641 ; »Epanorthesis albo per-

spectiva... bdów... cerkwi dyzunickiej« 1642; nareszcie » Oskard

albo mot etc.« 1646, przeciw »Litios'a« Mohiy — w rkop, W j-
zyku ruskim wyda on, jakemy to ju wyej wskazywali, »Wirszy«

na mier hetmana Sahajdacznego oraz dwa wzory mów panegiry-

cznych. O tych to utworach dzisiejszy historyk akademii kijow-

skiej taki oto sd wydaje '^^'°)
: nie moe podlega najmniejszej wtpli-

woci, powiada, e powstay one pod silnym wpywem retoryk, panu-

jcych w latyno-polskich kolegiach i przedstawiaj dosy wierne od-

bicie podobnyche utworów wychodzcych z tych kolegiów. Ta sama

te w nich krasomówczo przesadna, te same figury retoryczne, ta-

kie usiowanie zabynicia oderwanemi wiadomociami z mytologii,

rzymskich i greckich staroytnoci, geografii i historyi, i wogóle —
byskotki faszywej erudycyi, a nawet schlebianie prónoci ludz-

kiej. Talent tylko jego przygadza nieco owe braki ówczesnej re-

toryki. Polskie wszake pisma Sakowicza wyszej s wartoci.

Melecyusz, Maksym na chrzcie, S m o t r y c k i 2"'), ur. koo 1578

w Smotryczu m. województwa podolskiego z ojca Herasyma Danio-

wicza, pisarza grodzkiego kamienieckiego, póniej rektora szkoy ostrog-

skiej. Pocztkowe wychowanie otrzyma w kolegium w Ostrogu —
pod Lukarysem. W r. 1601 wysanym zosta przez ks. Konst. Ostrog-

skiego do kolegium 00. Jezuitów w Wilnie. Nastpnie, w charakte-

rze mentora modego ks. Soomereckiego, podróowa po Niemczech,

zwiedzajc uniwersytety protestanckie: Lipsk, Norymberg, Witten-

berg. Po powrocie z zagranicy bawi pewien czas u ks. Soomere-

ckich koo Miska, i wszed w stosunki z bractwem wileskiem w.
Ducha, do którego i sam 16 16 r. wstpuje. W r, 1618 (19) przy-

wdzia w Wilnie »ryz« zakonn. W r. 1620 wywicony w Kijo-

wie przez patryarch Teofana na archiepiskopa poockiego, oraz wy-

brany na archimandryt wileskiego bractwa, wystpuje jako jeden

z najgorliwszych szermierzy ortodoksyi. mier Jozafata Kuncewicza

1623, do której podnieceniami swemi nie mao si przyoy, spowo-

dowaa jego wypraw 1624 na Wschód, skd wróci 1Ó25 zachwiany
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w swej prawowiernoci. Po powrocie ze Wschodu by pewien czas

(1626— 28) rektorem szkoy brackiej w Kijowie. Wprawdzie nosi on

jeszcze wci tytu arciiep. poockiego, ale gdy powróci ze swej

wsciodniej podróy — to, przez obaw nastpstw niezadowolenia, ja-

kiem zapaao przeciw niemu bractwo wileskie za wyrobienie prze-

ze u patryarchów hramot podkopujcyci autonomi bractw, nie je-

cha ju do Wilna, lecz zatrzyma si w Kijowie, gdzie przemieszka

lat trzy. I wtedy to bez wtpienia, przy poparciu jego »przyjaciela«

w owym czasie — Hioba Boreckiego, ofiarowany mu zosta rektorat

szkoy brackiej tamecznej. Lecz w poowie 1628 r. zrywa ju Smo-

trycki ostatecznie z dyzuni i osiada w Dermaniu — na Woyniu,

w Ostrogszczyznie ;
gdzie te, jako archimandryta tamecznego, ju

unickiego, monasteru, w r. 1633 ywot swój burzhwy zakoczy. By
on niepospolitym polemist

;
pisa duo i podobnie jak Sakowicz prze-

wanie po polsku ^^^). Po rusku, oprócz zaznaczonego wyej powa-

nej wartoci naukowego dziea, wyd. w 16 19 p. t. »Hrammatiki sa-

wienskija prawilnoje syntagma«, nic on waciwie znaczniejszego nie

wyda. »Threnos«, mimo wyranej wskazówki w tytule polskiego

wydania, nigdy po rusku nie wyszed
;
podobnie »Apologia« — wt-

pliwa, czy po rusku wiat ujrzaa. Znane tylko ruskie kazanie Me-

lecyusza na pogrzeb L. Karpowicza, episkopa wodzimierskiego, wyd.

1620. Z polskich za jego pism waniejsze: z doby jego ortodoksal-

nej — »Threnos« czyli lament... wschodniej cerkwi »Theopzila Or-

tologa« 1 6 10 r., »Verificatia niewinnoci* — 1621 — w obronie patr.

Teofana etc, »Elenchus pism« 1622 i »Theophila Orthologa funda-

menta wywrócone« ;
po zerwaniu za z ortodoksy — »Apologia pe-

regrynacyey« 1628 — gdzie wspaniay zwrot do »narodu ruskiego«

i wszystkich »jzykiem slowieskim« Boga chwalcych. »Protestacya

przeciw soborowi 1628 r. w Kijowie obchodzonemu* 1628, »Paraene-

sis albo napomnienie... do bractwa wileskiego w. Ducha« 1628,

nakoniec »Exaethesis albo expostulatio« 1629 r. »W polskich pi-

smach Smotryckiego styl jego — powiada M. Wiszniewski prosty, mo-

cny, niekiedy zawiy i rozwleky ; wysowienie niepolskie, mocno prze-

starza sowiaszczyzn tracce, do której jzykowi polskiemu w XVII

wieku nawraca byo niepodobna«. Do czego doda jeszcze wypada

uwag A. Brucknera, »e jzyk jego w rusycyzmy obfituje, e on da przy-

kad póniejszemu mieszaniu obu jzyków, jakie szczególniej w publi-

kacyach kijowskich znajdujemy*. Zawsze przecie prace jego winny

byc uwaane za istotny nabytek pimiennictwa polskiego. — W ko-

rcspondencyach swych uywa Smotrycki podobnie jzyka polskiego

przewaniej ; tak naprz. wszystkie listy, przytoczone w jego -»Prote-
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stacyi« przeciw soborowi 1628 r.
^o^) — do metrop. Boreckiego, do ar-

chim. pieczarskiego P. Mohiy etc. pisane po polsku. Dodamy tu

jeszcze, i ksigozbiór, jaki on posiada w Dermaniu, znajduje si obe-

cnie ^*o) w kijowskiej akademii duchownej.

Wychowac3% Z wychowaców wybitniejszych szkoy brackiej ki-

jowskiej, z pierwszej jej doby, znamy nie wielu. Do takich, co tu

koczyli swe nauki , zaliczymy chyba Ignacego Jewlewicza, Biaoru-

sina, synowca rektora tej szkoy Tomasza, mnicha kijowskiego od

1647, który pozostawi -11) ciekawa, autobiografi po polsku pisan.

A moe — i Joachima Jerlicza , Ukraica, który, nie ida.c w lad li-

tewskiego kalwina Jewaszewskiego, co jeszcze pamitnik swój spisy-

wa po rusku, sam, uchyliwszy si przed burza, kozack w zacisze a-

wry, notowa kroniczk swoj
,
jak Jewlewicz , równie po polsku.

Na zamknicie tego ustpu, wracajc do szkó dyzunickich pier-

wszej doby — wogóle, a do liczby których naley i pocztkowa bra-

cka kijowska, winnimy jeszcze raz mocniej zaznaczy, i jakkolwiek

wcale nie mao rozszerzay one obrb wiedzy swych wychowaców,
naleycie jednak do potrzeb ycia, w wówczesnych warunkach, ich nie
przysposobiay '^^% Zakres wykadanych tam przedmiotów chocia by
do obszerny, ale same nauki podawane byy nie w penym syste-

macie, lecz urywkowo. Szczególnie nie na wysokim stopniu sta tu

wykad jzyka aciskiego, znajomo którego uwaan bya w owym
czasie za niezbdn cech wyksztaconego czowieka. Skutkiem tego

szkoy owe nie mogy zastpi Rusi bahoczestywnej kolegiów inno-

wierczych
; osobliwie za — jezuickich, co olnieway wspóczesnych

ogromn, chocia po wikszej czci i faszyw, erudycy, naukowemi
formami wykadu, niepospolitym taktem pedagogicznym, nie mówic
ju o acinie, która przyjta bya za podstaw naukowego wykszta-
cenia. Brak te rodków naukowych w szkoach swoich pojmowali
naleycie i sami wyznawcy starej ortodoksyi , i dlatego czstokro
wysyaH modzie sw nastpnie, dla ukoczenia edukacyi , do kole-

giów innowierczych. Obok tego miewano na widoku inne jeszcze po-

wane wzgldy: oto chciano zaznajomi si te z naukowym trybem
panujcym w latyno-polskich kolegiach, uzbroi si we wszechore
ówczesnej nauki, aeby nastpnie zwróci je przeciw wasnym nau-
czycielom. Ale si to przecie nie zawsze udawao. Nie atwo byo
bowiem przej przez szkoy jezuickie, pozostajc zupenie wohiym od
panujcego w nich kierunku. Odstpstwo od bahoczestya stawao
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si wcale nie rzdkiem. W taki sposób straty, pochodzce przedtem

z braku szkó bahoczestywnych, nie ustaway i po ich zaprowadze-

niu. Dla uniemoliwienia tedy zasadniczego strat podobnych wypa-

dao podnie skal wyksztacenia we wasnych szkoach, pomnoy
ich siy naukowe do tyla, by je zrówna z siami naukowemi przeci-

wników, i przez to zapewni swym wychowacom przygotowanie si
do nastpnego zawodu ycia bardziej gruntowne i wszechstronne.

Potrzeba reformy. Czua si ywo potrzeba stanowczej reformy szkó baho-

czestywych. Nigdyby atoli potrzeba ta, napewno, nie zostaa zaspo-

kojon
,
gdyby nie zjawi si by niespodzianie na widowni ówcze-

snego ruskiego wiata obcy przybysz, lecz m niepospolitej dzielno-

ci
,
jakim wanie okaza si Piotr M o h i a.



B.

Szkoa Pieczarska Piotra Mohiy

Zanim bymy przystpili do przedstawienia bardziej wyczerpuj-

cego potnej dziaalnoci Piotra Mohiy przedewszystkiem na

widowni ycia religijno -cywilizacyjnego Rusi, wypada nam najprzód

poda nieco o jego samej osobie, jego pochodzeniu, wychowaniu

i wogóle warunkach, jakie mu uatwiy czynne wystpienie na poli-

tyczno-spoecznej arenie obcego sobie na pozór wiata.

Otó, jak wiadomo, by on czowiekiem hospodarskiego na Wo-
oszcz3'nie rodu Mohiów. A ród ten i ca Wooszczyzn wizay
z Rusi i Rplt bardzo cise oddawna wzy.

Woosza. Co do Wooszczyzny wogóle — czya j z Rplt po-

lityka przedewszystkiem ; z Rusi za, najbardziej cerkiew wspólna.

Wspólno hierarchii wooskiej z rusk sigaa, ze wzgldu na sw
genez, gbszej przeszoci. Trzeba bowiem pamita -^^), i ówcze-

sna Wooszczyzna modawska, jako naleca do dziedzin w. ksistwa

halickiego, zaleaa i hierarchicznie od Halicza. Nastpnie, kiedy po

ustpieniu z niej Kumanów (Poowców), zapdzonych tu przez Mon-

goów, zaja j przybya z poza Karpat Woosza, nad któr z kolei,

jako spadkobierczyni praw i pretensyj ksit halickich, rozcigna
swe zwierzchnictwo Korona polska, staraa si ona, w interesie wa-
snym, utrzyma podobnie zaleno hierarchiczn tej krainy od Ha-

licza. Wprawdzie zmierzajcy ku cakowitemu politycznemu uniezale-

nieniu si hospodar Aleksander I. Dobrotliwy (1402—33) utworzy

odrbn w Soczawie metropoli i podda j pod zwierzchnictwo pa-

tryarchy w Ochrydzie, ale stosunki moralne pomidzy ssiedniemi cer-

kwiami sowiaskiemi nie zryway si nigdy. Co wicej oywiy si

znakomicie, kiedy po ogoszeniu unii religijnej 1596 r., pozostae przy
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ortodoksyi duchowiestwo ruskie , straciwszy wasnego metropolit,

szukao witjce nawet na Wooszczynie. Ztd te kraina ta — to

niby tylko dzielnica jaka Rusi; tern bardziej, i jzyk cerkwi oraz

kultury ich pierwotnej — wspólny. Jzyk bowiem wooski waciwy
wci pozostawa jeszcze tylko gwar ludu rumuskiego odamu. J-
zykiem cerkwi, urzdu i wogóle klasy wyszej by sowiaski, z od-

cieniem coraz bardziej ruskim, im wicej stosunki ssiedzkie zacie-

niay si na nowo. Jzyk ten sowiano -ruski utrzymywa si dugo
jeszcze w stosunkach Wooszczyzny z Polsk, gdy ju na samej s-
siedniej Rusi (czerwonej) dawno go urzdownie zastpi aciski, a po-

tem polski. Tak, w stosunkach dyplomatycznych Rpltej z Wooszczy-

zn dugo, obok aciny, uywanym by jzyk ruski, osobliwie ze strony

litewskiej
;
potem pocz wystpowa aciski wyczniej ; od pierwszej

za poowy w. XVI-go — polski coraz czciej. Ju oto ukady Zy-

gmunta I-go z hospodarem Stefanem 1519 i 27 spisane zostay ^^"') po

polsku. W miar za szerzenia si wszechwadnego polszczyzny na

Rusi czerwonej, nawet wród mieszczan, jzyk polski wchodzi w co-

raz czstsze uycie w stosunkach midzy hospodarami a Lwowianami:

np. ze Iwowskiem stawropigialnem bractwem '^^^), poczynajc ju od

drugiej poowy w. XVI- go. Znane tedy byy na Wooszczynie jzyki

tak ruski jak polski, a nie mniej biece pimiennictwo w tych jzy-

kach. Sowiaskie ksigi Pisma w., drukowane w Krakowie, byy
wspólne tak dla Rusi jak i dla Wooszy. Gramatyk Smotryckiego

przedrukowywano w wooskim Rymniku ^'^). Z bractwem Iwowskiem

dostojnicy wooscy koresponduj swobodnie po rusku; tak midzy
1598 a 161 1 uka Stecicz logotet modawski, Symeon Mohia hetman

etc. ^*^). W epoce bardziej oywionej, po ogoszeniu unii 1596 roku,

walki religijnej pisma polemiczne licznie rozchodz si po Wooszczy-
nie, dosyane tam gównie przez bractwo IwoAskie ^'^). Jzyk za
polski, tak ju znany na dworze i wród bojarstwa wooskiego, e
kiedy Piotrowi Mohile wypado mie »mow duchown« przy lubie

Lupulanki Maryi, córki hospodara Wasyla, z Januszem Radziwiem
podkom. W. ksistwa Litews., w Jassach, w sobornej cerkwi tame-

cznej — mia j po polsku ^'^). Nie maej te wagi by sam nieprzer-

wany midzy ssiadami stosunek faktyczny. Nadewszystko utrzymy-

wa on si midzy Wolosz i Lwowem, którego to miasta bractwa

hospodarowie modawscy bywali dobrodziejami hojnymi '^-*^). Podtrzy-

myway to ywszy stosunek ssiadów czste, zwyczajowe jakby prze-

bywanie Woochów na Rusi i odwrotnie. Tak pón, archimandryta

pieczarski Zacharyasz Kopysteski przebywa za modu w monasterzc

putneskim na Wooszczynie -'^^). Za Wooch, znany leksykograf
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sowiaski, Pamwa Berynda osiada ostatecznie w Kijowie, w awrze.

To znów Sofroni Poczatski, b. rektor kolegium mohilaskiego zostaje,

po 1640, ihumenem monasteru w Jassaci^'") etc. Na przeomie z w.

XVI. na XVII-ty najywszym cznikiem Wooszczyzny tak z Rusi,

jak i ca Rplt by iospodarski ród Moiiów.

Mohiowie. Ród Moiiów odznacza si, ile przywizaniem do ob-

rzdku greckiego, tyle szczególniejsz wiernoci polskiej koronie.

W r. 1593 otrzyma on indygenat, za wstawieniem sie Jana Zamoy-

skiego. W r. 1595 jeden z tego rodu, Jeremiasz wprowadzonym zosta

przez tego Zamoy.skiego na iospodarstwo, jako lennik Rpltej : w ja-

kim te charakterze wystpuje i brat jego Symeon. Trzymaj si oni

gorliwie obrzdku wschodniego, ale nie s te przeciwnikami katoli-

cyzmu. W instrukcyi, jak otrzyma 1606 r. z Rzymu nuncyusz Si-

monetta, zaznaczono wyranie 2^^): » chocia hospodar Symeon wyzna-

nia greckiego, lecz mimo to wnelce przychylny dla katolików, podobnie

jak brat jego Jeremiasz, po którym wstpi na hospodarstwo«. Po ust-

pieniu z Wooszczyzny ród ten zupenie osiedli si w Polsce, naby-

w^szy dobra ziemskie w województwie bezkiem. W osobie za, przed-

stawiciela tam swego. Piotra wstpuje bezporednio w zakres polity-

czno-spoecznego ycia Rpltej i przykada si potnie do rozkrzewienia

na jej rbach najdalszych polskiej kultury.

Piotr.; Piotr ów, '•^""') przyszy archimandryta pieczarski i kijowski

dyzunicki metropolita, by synem Symeona wojewody wooskiego,

i urodzi si k. 1597 r. Pierwsze wychowanie otrzyma w domu ro-

dzicielskim, pod kierunkiem (chyba) nauczycieh z bractwa lwowskiego.

Nastpnie ksztaci si za granic w Paryu etc. Po mierci ojca (1608)

oraz ukoczeniu studyów naukowych wynosi si do Polski. Do stano-

wczego opuszczenia wasnego kraju i osiedlenia si w Polsce skoniy

modego hospodarowicza niepowodzenia polityczne jego rodu wogóle,

a moe nawet po czci i wspózawodnictwo dwóch jego gazi —
od Jeremiasza i Symeona. Jako »exul et profuga* dosta si on k. r.

1617 na dwór hetmana ókiewskiego, który sta si dla »singularis

patronus«, jak o tem wiadczy Jakób Sobieski 2-^) i naby w pobliu

ókwi, w województwie bezkiem, posiado ziemsk. Czy by z he-

tmanem na Cecorze, bardzo prawdopodobna. By za to z pewnoci
pod Chocimiem 1620 przy boku ju Chodkiewicza. Wystpowa tedy

jako ziemianin Rpltej tyle co Wooch. Przyczyn, które go spowodo-

way nastpnie przenie si na Ukrain, gdzie si nawet w pobliu

Kijowa okupi (naby Rubiówk) — nie znamy : wie si to chyba
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z dalszymi jego planami; z nowej tej siedziby bowiem czsto odwie-

dza Kijów i wchodzi w blisze stosunki z metropolit Boreckim --^).

W kadym razie widomie Wooch w nim stopniowo zamiera i wyst-

puje, o ile bahoczestywy — Rusin, Polak— o ile obywatel Rpltej.

Nakoniec r. 1625 wstpuje do stanu duchownego i zostaje czercem

awry pieczarskiej. Co go pchno na t drog — nie atwo to sobie

wytomaczy, nie zajrzawszy gbiej. Chyba to gówi.ie, e w jego

pooeniu osobistem byo to moe wyjcie najodpowiedniejsze. Dla

zrozumienia za strony psychicznej w jego postanowieniu nieodzownem

jest uprzytomnienie sobie warunków, wród których przechodzio i roz-

wijao si jego dziecistwo samo. Najprzód tedy trzeba pamita,

a czegomy ju dotykali, e nalea on do rodziny, o ile z jednej

strony zupenie oddanej Rpltej, jej obowizanej, o tyle z drugiej, gor-

liwie bahoczestywej. Dalej, e dziecistwo Piotra przypada na epok
silnej agitacyi religijnej, szczególnie skutkiem usiowa propagandy

katolickiej na Wooszczynie, a której to propagandy, pomimo tole-

rancyi dla samego katolicyzmu, najbardziej stanowczym przeciwnikiem

by wanie ród Mohiów. Stryj te jego Jeremiasz, przyjmujc hospo-

darstwo, chrcia poddawa si chtnie pod posuszestwo Rpltej, wa-

rowa sobie tern nie mniej ^^") zapewnienie z jej strony uroczyste zu-

penej swobody greckiego wyznania. Wychowanie wic jego pierwotne

odbywao si wród atmosfery, przejtej duchem greckiej ortodoksyi,

ród okolicznoci wysuwajcych, z powodu niebezpiecznej dla niej

propagandy z zewntrz, interesa wyznaniowe na plan pierwszy. By
wic mody hospodarowicz, z pochodzenia i wychowania, szczerym

wyznawc wschodniej cerkwi. Zachodnio-polskie wyksztacenie, jakie

otrzyma, godzio si w nim samym z jego religijnoci tak dobrze

jak u tylu jego rówieników z monowadczych rodów ruskich, trzy-

majcych si gorliwie starego bahoczestya. A jako syn gboko orto-

doksalnych rodziców by wczenie wdroony zarazem w arkana greko-

sowiaskiej nauki. atwiej tedy od innych móg si zdecydowa

do pójcia drog karyery hierarchicznej, gdy ta okazaa si najpe-

wniejsz do osignicia dla, mimo wszystko zawsze jakby cudzo-

ziemca, wysokiego w Rpltej stanowiska, bez religijnego odstpstwa.

Dalej ju ambicya sama nasuwaa i nasuna szersze plany. A bya
to ambicya niepowszednia — mnicha i dynasty zarazem, zarazem staro-

wiercy i czowieka przejtego uwielbieniem dla europejskiej cywiliza-

cyi. Z innej za strony — same okolicznoci skaday si pomylnie

dla podsycenia w modym czercu wysoko mierzcej anibicyi : nie-

wtpliwe to bowiem prawic, e podobny jak on czowiek wielce si

nadawa do szerokich widoków, cerkwi wschodniej dotyczcych, jakie
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powzio byo pewne koo ludzi, stojcycli u steru Rpltej. Móg wic
liczy na skuteczne poparcie. Istotnie te, ju samo dostojestwo

archimandryty monasteru pieczarskiego otrzyma 1627 r., jak wiadczy

Kalnofojski ^'^^), mimo oporu czerców, tylko przy poparciu ówcze-

snego wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego. U podstawy roz-

legych planów nowowyniesionego archimandryty spoczywaa przecie

myl wysza, myl podniesienia i uniezalenienia starej cerkwi kijow-

skiej. Z kolei zajaniaa perspektywa, moe pocztkowo ze strony na-

sunita tylko, wytworzenia z tej cerkwi odrbnego, wobec istniejcego

ju na Moskwie, patryarchatu, wprowadzenia hierarchów jej do grona

senatu Rpltej etc. etc. Ale dla podwignicia tej cerkwi, której sta-

wa si dostojnikiem, trzeba byo najprzód zaj si podniesieniem

wród pozostaych jej wiernych i niezbdnej, w rozumieniu zachodniem

owego czasu, owiaty, gdy istniejce szkoy dyzunickie wcale zada-

niu ju nie odpowiaday, potrzebom nie w^ystarczay. Nie byo tedy

nic naturalniejszego jak, po zostaniu archimandryt pieczarskim, po-

myle o zaoeniu, niezalenego od bractwa a zostajcego pod wa-

snym jego kierunkiem kolegium przy awrze, z którego daaby si

wytworzy z czasem i równa innym, akademia.

Szkoa pieczarska. A do wyniesienia na archimandry u samego schyku

w. XVI-go {1599 r.) Ehzeusza Pletenickiego, »awra« pieczarska, jako

taka, nie odgrywaa, co zaznaczylimy przygodnie ju wyej, naj-

mniejszej roli w rozbudzonym pod koniec tego wieku, przez polemik

religijn, ruchu umysowym w ziemiach ruskich Rpltej. Archiman-

dryci jej dbali co najwicej o utrzymanie, zagraanych rozszarpaniem,

licznych majtnoci do niej nalecych; zreszt walczyli o niepodle-

go wzgldem metropoHtów, szczególnie od czasu przyjcia przez

tych unii. Znan jest walka np. Tura z metropolit Rahoz. Ale

o sprawie owiaty, choby tylko religijnej, nikomu z nich ani si

nio. Dopiero pierwszy P 1 e t e n i c k i , zatwierdzony przez samego

króla '^'^*), zdecydowany przywróci dawn surowo ycia zakonnego

w monasterze, pomyla i o tem. Zaoy tedy najprzód k. 1616 r.

przy awrze drukarni, nabyt w Stratynie , na Rusi czerwonej, u Ba-

abanów ; nastpnie w Radomylu, majtnoci pieczarskiej na kijow-

skiem Polesiu — papierni »na podziwienie w tym kraju, jako rzecz

niebywa«; a nie mniej, sprowadzi do awry ludzi uczonych, pomi-

dzy którymi znajdujemy takich, jak Zach. Kopysteski, Pamwa Be-

rynda. Taras Zemka, awryn Zyzani. Nadto, on te niewtpliwie da
pocztek i szkole przy awrze, jako »szkó na rónych miejscach y-
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czliwy fundator« 2^°). Waciwym jednak zaoycielem osobnej szkoy

pieczarskiej by ju Piotr M o i i a.

Zaznaczalimy ju tylokrotnie, i dotychczasowe szkoy ba-
hoczestywe niezupenie zaspakajajc ród Rusi ortodoksalnej po-

trzeby owiaty, zmuszay j do zwracania si po takow do kolegiów

innowierczych. Braki pod wzgldem naukowym swoich szkó przy-

znawali oczywicie, ju przez to, sami dyzunici ; lecz o ile bardziej

byy one widocznemi dla unitów, którzy przy kadej okolicznoci ze

zoHwem zadowoleniem je wytykali. Tak Melec. Smotrycki, po przej-

ciu swem na uni, niejednokrotnie '^^^) namiewa si z ciemnoty ba-

hoczestywego duchowiestwa i wogóle wszystkich Rusinów, robic

zarazem bardzo niepochlebne uwagi o dyzunickich szkoach. » Wszyst-

kie wasze usiowania, powiada, podnie owiat, nie udaj si. Liche

byy wasze szkoy pierwej, teraz stay si jeszcze gorsze... W nich

dzieci wasze otrzymuj t korzy jedynie, e z cielt staj si wo-

ami«. Tem ywiej pojmowa cay brak rodków naukowych w ba-

hoczestywych szkoach ruskich tego czasu, jak nie mniej pochodzce

std nastpstwa przykre Piotr Mohia. wiaty hierarcha postanowi

tedy zaradzi zemu. Za najpewniejszy za rodek dojcia do tego

uwaa ufundowanie na Rusi takich zakadów naukowych, które b-
dc z ducha swego cile ortodoksalnymi, nie ustpowayby we wzgl-

dzie naukowym kolegiom zachodnim, zagranicznym i polskim ; któreby

przez to, stojc na wyynie potrzeb czasu, mogy zapewni swoim

wychowacom bardziej wszechstronne wyksztacenie, robic w taki

sposób udawanie si modziey dyzunickiej do obcych zakadów nau-

kowych zbytecznem zupenie.

Zadanie te owo zacz Mohia wprowadza w wykonanie na-

tychmiast po wstpieniu na archimandry
,
poczynajc od tego, e

» wybrawszy mnichów odpowiednich, rozesa ich do rónych pastw
na nauk«. Chocia naprawd '^^-), oprócz Innocentego Gizela, nie

znamy tych jego wybraców, na Zachód wysyanych, wcale prawie.

Okazuje si bowiem, e z owych wskazywanych, na domys, przez

póniejszych historyków (tego trybu co przewielebni Eugeniusz i Ma-

kary, Askoczenskij, Kostomarów i in.), aden do ich liczby nie naley.

A wic: ani Sylwester Kossów, ani Taras Zemka, Isaja Kozowski,

Sofroni Poczatski, ani Ignacy Staruszycz. Pomimo jednak tego, i si

nie wie napewno, kto by wysyanym, sam fakt wysyania przez ar-

chimandryt zdolniejszej modziey dyzunickiej do szkó obcych dla

dokoczenia studyów nie podlega wtpliwoci. Niezalenie od wyranego

wiadectwa jednego z póniejszych uczniów pieczarskiej szkoy (Do-

mcckiego), umacnia je sam wzgld na wysokie uznanie, jakie ywi
tKAUEMiA KIJOWSKA. 6
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Mohia dla zachodnio - europejskiej owiaty, z drugiej za strony, na

brak gotowych profesorów, coby byli w stanie odpowiedzie wyma-

ganiom zakrelonego przeze szeroko planu.

Skoro tylko przecie zamiar Mohiy otwarcia wyszego kolegium

w monasterze pieczarskim sta si wiadomym kijowskiemu bractwu,

nie móg on oczywicie '^^^) nie obudzi w niem susznej trwogi.

Bractwo widziao w tem ujm dla swej wasnej szkoy. Konserwaty-

ci starego bahoczestya nadto, nie bez pewnego te uzasadnienia, oba-

wiali si, aby nowa szkoa z rozszerzonym niezwykle programatem

nie staa si krzewicielem herezyi. Obawiali si tem suszniej, ile e
na Mohi samego w owym czasie, skutkiem blizkich jego stosunków

z Melec. Smotryckim, odstpc ju bahoczestya, patrzano wielce po-

dejrzliwie. Zaraz na wstpie tedy bractwo wskazao mu na niedogo-

dno rozdziau si naukowych midzy dwiema szkoami i prosio go

o osadzenie przygotowanych przeze dla swego kolegium profesorów

w szkole brackiej, rozszerzajc w niej tylko zakres przedmiotów. Przy-

najmniej Hiob Borecki w swym testamencie prosi ju o to archi-

mandryt, »pod niebogosawiestwem zakazujc, aby szkoy w brac-

twie kijowskiem dla wiczenia dziatek, a nie gdzieindziej fundowane

byy«. Lecz nie myla on przecie robi ustpstwa bratczykom. W po-

owie czerwca 1631 r. widzimy go we Lwowie, zajtego czynnie za-

biegami w celu pieszniejszego otwarcia swej szkoy; o czem wiad-

czy przyrzeczenie, uoone w tamecznej brackiej uspeskiej cerkwi

i dane przeze dwom powoywanym do szkoy pieczarskiej profeso-

rom, jakimi byli Isaja Trofimowicz Kozowski hieromonach i mnich

Sylwester Kossów. »Widzc, pisa Mohia ^3^), wielk zgub dla dusz

ludzkich z powodu ciemnoty duchowiestwa i nieowiecenia modziey,

i pragnc zapobiedz tak wielkiej zgubie, a take pozyska odpadych

od prawosawia, zamierzy zaoy szko... « etc. Podug wszelkiego

podobiestwa do prawdy, wtedy te, ze Lwowa, posane byy przez

niego listy do patryarchy konstantynopolitaskiego z prob o udzie-

lenie bogosawiestwa nowopowstajcej szkole
;
jak o tem, wspó-

czesny prawie Domecki wiadczy: »posawszy od caej kapituy ki-

jowskiej do Carogrodu do w. patryarchy, wyprosi u niego bogo-

sawiestwo na zaprowadzenie szkoy w Kijowie aciskich i pol-

skich nauk«. Nadeszo ono istotnie jesieni tego 1631 r. ^^^).

A byo za podobne bogosawiestwo patryarchy
nieodzownem dla miaego inicyatora tyle, co potwierdzenie, z dru-

giej strony, królewskie. Mniejsza bowiem o znaczenie tego hierar-

chiczno-urzdowe niejako
; potrzebowa go Mohia dla zapewnienia
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sobie moralnego poparcia, od najwyszego zwierzchnika ruskiej cerkwi,

szerokiego swego planu, przekraczajcego zuchwale ciasne szranki

porzdku konserwatystów surowych starego bahoczestya. Wprawdzie

chodzio i jemu podobnie o szko z charakterem surowo konfesyj-

nym, ale chcia on j mie stojc na wyynie szkó wyszych innych

wyzna Rpltej a zarazem odpowiadajc wymaganiom ówczesnym nie

tylko owiaty wogóle, lecz i potrzebom powszednim spoecznego i po-

litycznego ycia. Chcia j mie tedy, w widoku przetworzenia jej

z czasem na pen akademi, ju nie jak »ellino-sowiask«, lecz

wyranie >>laty n o -p o lsk« ; a co wanie trcio uni, obudzao

podejrzenia do uzasadnione odstpstwa. Co wicej, byo mu potrze-

bnem owo bogosawiestwo dla jego wasnej szkoy, bo przecie

istniaa ju szkoa bahoczestywa w Kijowie.

Bogosawiestwo Co za do stanowiska patryarchatu konstanty-

patryarsze. nopolskiego wzgldem szkó ruskich wogóle, mona
powiedzie tyle, i odpowiadao ono w zasadzie stanowisku wadzy
papieskiej wzgldem szkó wszelkich katolickich. Wieki rednie prze-

kazay po sobie w spadkobierstwie zasad, e szkoy i owiata wogóle

nale do zakresu duchownego i bez wyranego zezwolenia hierar-

chii nie mog by ani zakadane ani reformowane. Wadza Rpltej,

stosujc si cile pod tym wzgldem co do Rzymu, zostawiaa ró-

wnie, w zasadzie, zupen, w odpowiednim zakresie, swobod i pa-

tryarchom ; hierarchia tedy, tyle wschodnia co zachodnia, decydowaa

o wychowaniu szkolnem. Z t chyba rónic, e o ile przy fundowa-

niu wyszych zakadów naukowych (akademij) katolickich nieodzo-

wnem byo pozwolenie Rzymu, pozwolenie takie z Konstantynopola

nosio charakter raczej potwierdzenia, a nawet bogosawiestwa tylko.

Bogosawiestwem za jedynie, w bezporedniem tego wyrazu zna-

czeniu, byy hramoty patryarchów, nie posiadajcych faktycznej wa-
dzy nad metropoli kijowsk, jak jerozolimski lub aleksandryjski.

W dalszem nastpstwie zasady — odpowiednio do tego, jak opieku-

nem (kuratorem, protektorem) akademii krakowskiej by z urzdu bi-

skup krakowski, tak przyrodzonym opiekunem zamierzonej wyszej

szkoy kijowskiej mia si sta na razie pieczarski archimandryta. Ale

Mohia, odwoujc si do patryarchy, rozumia, zdobytem ode bogo-

sawiestwem, zatwierdzajcem niejako hierarchicznie jego przedsi-

wzicie, przedewszystkiem obezwadni antagonizm starowierców i zmu-

si ich do uznania ortodoksalnej prawowitoci swego wychowawczego

planu.
6*
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Niemoc greczyzny. Co za do charakteru przyszej szkoy pieczar-

skiej — patryarcha teraz pobogosawi widzia si zmuszonym nie

inne, jak szkoy »aciskici i polskici nauk«, nie greckicli.

Nie byo bowiem ju innego wyjcia — nieodzowno tego leaa jak

na doni. Wyscio ju dla Rusi ródo cywilizacyjne na Wschodzie.

»Grecya nie moga ani ksikami ani nauczycielami zasila Rusinów,

bo tam ju byy nauki i owiecenie cakiem pod jarzmem tureckiem

upady « '^^*'). A Dubowicz, w swej » Hierarchii cerkiewnej » (1644 r.

wyd.) tak si oto o zupenym upadku kultury byzancko- greckiej cha-

rakterystycznie wypow lada 2^'^)
: »Ani dziwowa si trzeba nauce gre-

ckiej, bo we wszystkiej Greciej nigdzie nauk wyzwolonych nie masz,

ani akademiej, ani profesorów publicznych, oprócz szkó trywialnych,

gdzie tylko dzieci Czasownika, Oktoicha, Psaterza i innych ksig,

których przy liturgiej uywaj, ucz si : a i tych rzadki bdzie kto

z prezbyterów i kalugerów prawdziwie rozumie, a gdy co w cerkwi

przyjdzie si mówi, tedy Romeyk, abo po turecku mówi. Take
i kazania, w wita przednie tylko miane i w postu wielkiego nie-

dzielne dni, od trzech abo piciu w cerkwi rozumiane s. Za czasów

Jeremii patryarchy, we wszystkim Konstantynopolu, jeden tylko by
kaznodzieja - jeromonach na imi Mateusz ; a nie bez strachu tureckiego

i to przepowiadanie sowa Boego zwyko bywa, jako i samo nabo-

estwo, a patryarcha u wrót cerkiewnych musi jednego abo dwóch
janczarów dla stray i obrony miewa, a to dla niewczesnych Turków,

aby nienawistni Chrzecijanom, kiedy nascia i gwatu na cerkiew nie

uczynili. Za tem grubiastwem i muzyka niezgrabna u Greków: alius

vocem eadem sono tenet, alius dra dra saltorium in modum canit.

A co witsza i sami patryarchowie wielcy prostacy, i teraniejszy

ojciec Parthenius nieuk, a prawie analphabeticus homo, jako od sa-

mych dostao mi si sysze ich duchownych, którzy tam w Greciej

byli i jego znaj. Nie daleki od teje prostoty by przeszy niedawno

Jeremiasz, który bdc ju na patryarchostwie, retoryki, dyalektyki

w mzkim dobrze wieku dopiero uczy si od Jana Zygomala Greka,

który i sam by si tego bardzo niewiele w Padwie poduczy «. Gdyby
za ten obraz, skrelony przez unit, zdawa si by za pesymi-

styczny, wskaemy tu na wiadectwa niepodejrzane samych Gre-

ków ^3^). Tak, tene Zygomala protonotaryusz konstant, pisze 1575:

»Muzy upuciy Grecy i przeniosy si do Germanii, my za nie

mamy ani mdroci ani nauk« ; nie mniej patryarchowie sami nie-

jednokrotnie na powszechny upadek tam owiaty si skar etc. etc.

Otó wobec tego, nie mogo by wtedy i mowy ju o powa-
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nym wpywie Greków i greczyzny na nowo-powstajc wysz
szko rusk.

Ale przejdmy do faktów ^'^)

:

Opozycya staro- Na pocztek roku szkolnego (163 1) Mohia przyby
wierców. z powoanymi przeze profesorami do Kijowa i na-

tychmiast zacz robi szybkie przygotowania do otwarcia w awrze
szkoy. Ale w pierwszej te zaraz chwili dziaalno jego w tym za-

kresie przyjta zostaa wcale nieprzychylnie, a nawet wrogo przez

wielu. Przeciwnicy podejrzanego nowatora zgoa nie myleli, mimo
wszystko, ustpowa mu z pola i postanowili uy wszelkich rodków
dla zniweczenia jego zamierze. Najprzód tedy mia on przykry za-

targ z czercami przytykajcego do awry szpitalnego monasteru w.
Trójcy. Oto bowiem dla nowopowstajcej szkoy, razem z jej peda-

gogami, potrzebnymi byy wicej lub mniej obszerne budynki. Za naj-

bardziej dogodny po temu okaza si ów troicki monaster i archiman-

dryta nowator postanowi go na ten cel zaj, a szpitalnych »starców«

przenie na inne w pobliu miejsce. Ci jednak, ze swym ihumenem
sprzeciwili si temu. Upór ich wszake prdko przez Alohi przea-

many zosta; po usuniciu ihumena, z »nowopostawionym« bez trudu

przyszo do podanego porozumienia. Lecz daleko wiksza przykro
czekaa jeszcze stanowczego archimandryt. Zaledwie rozpoczy si

wykady w nowem kolegium, kiedy w kole kijowskich gorliwców

bahoczestya powstay wielce nieprzychylne »rumory« o charakterze

wykadów mohilaskich profesorów : obwiniano ich o chwiejno prze-

kona, o przychylno do unii. Odzywania si tego rodzaju mocno

burzyy szczególnie pospólstwo, a gdy doszy do kozaków, wzburzenie

owo rozpasao si w otwarty wybuch. »Od nieuczonych popów i ko-

zaków, pisze Domecki, wielkie byy wyrzuty: na co acisk i polsk

szko zaprowadzacie, czego u nas dotd nie bywao i dostpowano

zbawienia... Chcieli byo samego Piotra Mohi i nauczycieli do mierci

przybi: ledwie ich odprowadzono od tego«. Sylwester Kossów za,

sam naraony sobicie, jeszcze ywiej przypomina przebyte niebezpie-

czestwo: »jakie pioruny, jakie gromy i trzaskawice róne na nas

wywieray si, jzyk atramentowy anatomizowa nie moe — powiada

on w swej »Exegesis« '^^^)] by ten czas, echmy si wyspowiadawszy,

tylko ju czekali, póki nami ksiece dnieprowych jesiotrów nadziewa

zechc, abo póki jednego ogniem, drugiego mieczem na drugi wiat

zal«. Zaszo to przecie nie 1634 lub 35-go, jak pospoHcic sdz,
lecz wanie 1631 r., przy samem rozpoczciu wykadów w kolegium,

o czem wiadczy wyranie i owa »Excgesis« wydana 1635 r.
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Ustpstwo bractwu. W podobnych warunkach, Mohia, co z atwo.4ci

si rozprawi z niezadowolonymi z jego nakazów troickimi mnichami,

nie zdoa wszake upora si z podburzon do roznamitnienia

czerni, poza któr oczywicie stao bractwo i sam metropolita, i mu-

sia si zdecydowa na ustpstwa. Zgodzi si wic na wymagane

zjednoczenie fundowanego przez si kolegium z bohojawlesk brack

szko na Padole; wymawiajc sobie wszelako inicyatyw w tej spra-

wie oraz gówn kuratory i nadzór nad zjednoczonemi szkoami.

Przyrzeczenie samo przyczenia awrskiej szkoy do brackiej da on

jeszcze w kocu 1631 r., lecz zjednoczenie szkó postanowiono odo-

y do pocztku roku nastpnego, skutkiem czego, do miesicy letnich

1632 r. wykady »zebranych przez Mohi« nauczycieli odbyway si

jeszcze w awrze.

O owej szkole awrskiej, z okresu tak krótkiego, bo ledwo je-

dnorocznego, odrbnego jej istnienia, wiemy te bardzo mao. Oczy-

wicie '^*^) jzyk aciski zajmowa tu stanowisko pierwszorzdne, zwano

j przeto pocztkowo wprost »szko acisk«. Pomidzy nauczy-

cielami jej z tego okresu znani s pom. inn. ojcowie zakonni : hiero-

monach Isaja Trofimowicz Kozowski, wezwany jakemy to widzieli,

ze Lwowa, rektor kolegium a zarazem profesor filozofii ; Sylwester

Kossów, podobnie wezwany ze Lwowa, prof. retoryki ; Sofroni Po-

czatski, mnich pieczarski, podobnie prof retoryki; i Antoni Pacewski

prof poetyki. Jedyny znany pomnik literacki owej szkoy stanowi

»Eucharisterion albo wdiacznost'«, panegiryk ofiarowany Mohile, na

Wielkanoc 1632 r., przez »Spudeow« owego »gimnazyum«, ze szkoy
retoryki, wiadczcy, jak atwo tu si przyjmowa zasiew ówczesnej

zachodniej scholastycznej nauki.

Warunki zjedno- Za jako pomniki oficyalne dokonanego zjednoczenia

czenia szkól. szkó pieczarskiej z brack dotychczasow znane nam
s nastpne dokumenta "^^^):

I. Zapis aktowy obywateli województwa kijowskiego

i wszystkich kijowskich bratczyków, dany Mohile, gdzie ci zeznaj:

e widzc wielk dogodno, potrzeb i poytek z zaoenia szkó
w m. Kijowie, przy cerkwi brackiej Bohojawlenja Hospodnia, prosili

przewielebnego pana ojca Piotra Mohi, wojewodzica modawskiego,
pod ten czas anchimandryt pieczarskiego, aeby on szkoy, które za-

cz urzdza w kijowsko - pieczarskim monasterze oraz znajdujcych

si przy nich nauczycieh, braci monasteru pieczarskiego, raczy prze-

nie na wyej mianowane miejsce; e jm ojciec P. Mohia chtnie

zgodzi si na to, obiecujc tu mianowicie urzdzi szkoy, lecz z wa-
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runkiem, e bdzie starszym bratem, doywotnim opiekunem i obroc,
jak samych szkó tak i brackiego monasteru, ze wszystkiemi zostaj-

cemi pod onego zawiadywaniem dobrami, dochody z których winny
by obracane wycznie na monasterskie i szkolne potrzeby; e brat-

czycy zgodzili si na owo opiekustwo, postawiwszy od siebie nast-

pujce warunki : a) eby starania Mohiy w monasterze byy podzie-

lane z rocznymi starostami brackimi, którzy zreszt nie powinni by
przeciwni radzie i woli jmci, lecz we wszystkiem bd obowizani

sucha go, jako starszego brata, nadzorc i doywotniego opiekuna;

b) eby nie by uszczuplanym fundusz monasteru i c) eby kurator-

stwo Mohiy byo tylko osobistem, nie za dla godnoci archiman-

dryty, tak e po jego mierci wybór nowego opiekuna naleaby wy-
cznie do bractwa.

2. Hramota, pod d. 5 st. 1632., metropolity Isaji Kopi-
skiego z innymi bahoczestywymi wadykami i duchowiestwem, gdzie

jak i w poprzednim akcie zaznaczone dobrowolne yczenie Mohiy
zjednoczenia fundowanych przeze szkó z brackiemi i wskazane s
znane ju warunki, pod którymi zamierzano owo zjednoczenie; przy-

czem osobicie od siebie Kopiski stawia jeszcze warunek: »na

wozhaszenijach i ektenijach winno by wspominane tam (t. j.) w szkol-

nym monasterze) imi metropolity, bowiem jak z pocztku to wite
miejsce staraniem naszem byo fundowane, tak i teraz za naszem bo-

gosawiestwem ma si urzdzi «.

3. Wojskowy list, pod d. 12 marca 1632 r., od hetmana Pietrzy-

ckiego i caego zaporozkiego wojska, jednostajny co do treci,

z poprzednimi dokumentami, w którym wojsko ze swej strony upra-

szajc pieczarskiego archimandryt o fundowanie szkó w bractwie,

przyrzeka mie je pod swoj obron, i stawa za nie do samej

mierci.

4. Wojskowy list, pod d. 17 marca 1632 r., tego hetmana

z nakazem, atamanowi i innym towarzyszom znajdujcym si w Ki-

jowie, pomaga zamierzonemu zjednoczeniu szkó brackiej bohojawle-

skiej z pieczarsk.



IV.

KOLEGimi BRACKIE KIJOWSKIE ZA PIOTRA MOHILY.

A.

Jego pierwociny.

Zjednoczone tedy zostay, jakemy to widzieli
,
pod gronym

przymusem, mimo subtelnej stylizacyi ugodowych hramot, szkoy —
bracka botiojawleska, za któr stali gorliwcy konserwatywni starego

bahoczestya, i — pieczarska, dzieo przesiknitego ideaami kultury

zaciodniej, wysoce urodzonego archimandryty awry.

Charakter zasa- Oczywicie, jak naleao te si spodziewa, w szkole

dniczy kolegium, tej zjednoczonej ster gówny wychowania i nauk

obj i zatrzyma w swem rku energiczny archimandryta ; nie tyle

przecie moc, zapewnionego sobie przez ugod z bractwem, prawa

opieki itd., ile dla wyszoci osobistego swego wyksztacenia i powagi

swych monowadczych stosunków. Zreszt moe w czci i dlatego,

e on wiedzia, czego chcia, gdy tymczasem niedawni jego przeci-

wnicy wiedzieli jedynie, czego nie chc. Owa wic nowa szkoa Mc-
hiy przybraa odrazu charakter wspólny wszystkim ówczesnym kole-

giom Rpltej, bez rónicy wyznania i obrzdu, zatem charakter 1 a t y-

no-polski przewanie.

Próne usiowania Ale miay ten i przedsibierczy, o szerokich zamia-
zdobycia przywi- rach, przybrany syn Rusi i Rpltej nie poprzestawa
leju na akademi, ^^ ^^^ . 2amierzy on podnie nowopowstajce ko-

legium to swoje odrazu na stopie akademii — i czeka po temu
tylko odpowiedniej okolicznoci, gdy bez potwierdzenia królewskiego
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byo to, oczywicie, niemoliwem. Okoliczno ta nadarzya si nie-

bawem. Ze mierci Zygmunta III-go zmienia si i polityka wadzy

najwyszej wzgldem dyzunitów. Wadysaw IV-ty przyzna urzdo-

wnie metropoli dyzunick, a na metropolit zatwierdzi wanie sa-

mego Molii. Teraz wic, jako uznany przez króla metropolita, spo-

dziewa si on uzyska ode przyznanie prawa na podniesienie swego

kolegium w Kijowie na stopie akademii — z wykadem, i klasami

filozofii i teologii. Ale tu go oczekiwania zawiody : pomimo najusil-

niejszych zabiegów, przywileju na akademi otrzyma nie by w sta-

nie. Przywilej, pod d. 14 marca 1633 r., udzielony mu zaraz po ko-

ronacyi Wadysawa IV-go, zezwala na zaoenie » ruskich « szkó je-

dynie. Nie tracc przecie nadziei zdobycia z czasem i takiego przy-

wileju, zaj si on tem czynniej nastpnie, nie tylko dalszym rozwojem

kolegium w Kijowie, ale pocz zarazem myle o zaoeniu podo-

bnych w innych znaczniejszych miastach ziem ruskich, poczynajc od

niedalekiego ogniska województwa bracawskiego. Winnicy. Lecz i tu

stany mu na razie grone przeszkody.

Nowe przeciwnoci. Oto bowiem 2'-'), kiedy na sejmach 1632 i 1Ó34 r.

przywrócone zostay prawa wschodniej niezuniowanej cerkwi, w obo-

zie latyno-unickim wywoao to, jak naturalna, silne zaniepokojenie —
oburzenie nawet. Posypay si listy do papiea, do króla, oraz wy-

bitniejszych dostojników, w których wykazywano nielegalno zape-

wnienia schyzmatykom praw i przywilejów, a zarazem — potrzeb

konieczn ograniczenia tyche, w tej za liczbie i prawa do fundo-

wania szkó z rozszerzonym zakresem przedmiotów. I zabiegi owe

nie pozostay bez skutku. Król Wadysaw IV-ty, po zatwierdzeniu

na sejmie koronacyjnym 1633 r. praw szkó »ruskich«, zaraz w 'roku

nastpnym 1634, pod naciskiem przemagajcego stronnictwa, zmuszo-

nym zosta wyda, wymierzone przeciwko nim nakazy. Znane

s 2^^) trzy listy królewskie w tym przedmiocie, przesane : jeden —
samemu Mohile, drugi — starocie Winnickiemu, trzeci — kijowskiemu

wojewodzie. Metropolicie zaleca tedy król surowo, aby nie pozwala

sobie przekraczania praw, a udzielonych uywa skromnie, za aci-

sk drukarni , oraz szkoy aciskie natychmiast »zniós«, tak eby
ich ani w Kijowie, ani w Winnicy, ani w adnem innem miejscu nie

byo. Starocie nakazywa dopilnowanie cisego wykonania owego,

co do zniesienia dyzunickich szkó aciskich wyroku oraz poskromie-

nie swawoU onych wychowaców, z powodu której tameczni (w Win-

nicy), 00. Jezuici cierpi hangary c i niewczas «. A to samo poleca

i wojewodzie, aeby ten, w razie potrzeby, zmusi »arciimandryt«
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do zniesienia nieprawnie zaoonych szkó aciskich i do poprzesta-

wania na »ruskich« jedynie.

Lecz nie do byo zarzutów nielegalnoci postpowania Mohiy,

jakie mu robili przeciwnicy, co do zakadania przeze szkó i drukar

aciskich. Tu mieli oni przynajmniej pozory susznoci za sob. Isto-

tnie te przywilej królewski zapewnia dyzunitom prawo posiadania

szkó jedynie tych, które mieli oni ju »in possessione«, nadto szkó

ruskich tylko, gdy »szkoy aciskie « nie byy tam wyraone expli-

cite. A nawet pretensye oo. Jezuitów nie byy pozbawione pewnego

stopnia legaUzmu — mniejsza ju o obawy wywoane widokiem mo-

gcego sta si z czasem gronym wspózawodnika. Co do samego

Kijowa bowiem — tam kolegium tego zakonu byo zaoone pierwej,

bo jeszcze 1620 r. ; wprawdzie nie mogo si ono na razie w tem mie-

cie utrzyma i przeniesionem zostao do Chwastowa, ale tem nie

mniej nie przestao by » Collegium kijoviense«, obok którego, podug

pierwotnego przywileju, adne inne kolegium fundowane by nie miao.

Ale to mniejsza — robiono Mohile (metropolita Weliamin Rutski

i in.) daleko cisze na owe czasy zarzuty : pomawiano go o szcze-

pienie herezyi w swych szkoach.

Mimo wszystko jednak Mohia, korzystajc z ówczesnego

zwrotu polityki odnonie do dyzunii wogóle i Ukrainy, czu si w mocy

niedopuszczenia nakazanego zamknicia jego szkó, gdyby nawet o to

kto na seryo si poway. Tymczasem za, pewny przychyl-

noci osobistej króla, robi zabiegi o uzyskanie przywileju, zatwierdza-

jcego wyraniej jego »aciskie « wanie szkoy. Zanim co wszake,

wypadao te wystpi z naleyt obron ich pimienn, co po-

lecono prefektowi kijowskiego kolegium Sylwestrowi Kossowowi,

który* wietnie dokona woonego na zadania w gonem w swym
czasie pisemku, wydanem 1635 w Kijowie, a znanem pod tytuem

»Exegesis«.

W owem »Exegesis«, t. j. zdaniu sprawy o szkoach kijowskich

i Winnickich, w których ucz zakonnicy greccy «, wywodzi autor '^"*^)

najprzód, e nauka traktowana w tych szkoach w niczem nie zgadza

si z nauk rónowierców. Dalej — na zarzut przeciwników, e »ni-

gdy Rusi najjaniejsi królowie polscy szkó aciskich nie pozwalaU...«

odpowiada: »s prawa od . p. królów polskich, mianowicie od naj-

janiejszego Zygmunta IITgo, nadane naszym na szkoy aciskie

w Wilnie, we Lwowie . . . nie nowina (bowiem) królom polskim na

szkoy aciskie przywileje Rusi dawa ; i te szkoy, w których my
teraz w Kijowie i w^ Winnicy uczymy, dyplomatem pomazaca Bo-

ego króla pana niezwycionego monarchy Wadysawa IV-go i wszy-
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skiej Rpltej konsensem s stwierdzone. Tak bowiem w nim sowa
brzmi: »szkoy, seminarya, drukarnie, w których oni byli in posses-

sione, zatwierdzamy «. Poczem wykazuje potrzeb sam szkó aci-
skici dla Rusi: a »ta najpierwsz, eby biednej Rusi naszej gupi
Rusi nie zwano — pójdzie nieborak Rusin na trybuna, na sejm, do

grodu, do ziemstwa : bez aciny paci winy ; ani sdziego, ani praktyka,

ni rozumu ani posa, a tylko jak kania wyszczerzywszy oczy, to temu,

to owemu si przypatruje «. Koczc za owo swe »Exegesis«, przy-

szy metropolita woa patetycznie: » przeto wityci peny narodzie

Ruski, przy inszych naleytych zdawna wolnociach twoich, od Po-

mazaców Boych successive zawsze poprzysionych, jako najpokor-

niej i teraz ebrz : aby tobie tej manny wyzwolonych nauk nie bro-

niono, i owszem zmiowawszy si nad potrzeb twoj gwatown muz
uczciwych fontany oceanem si rozlewa u ciebie przez tw braci,

w religii twojej staroytnej ufundowan, aby pozwolono«. I zapewmia

go: » twoje bowiem ztd cerkwie swieszczennikami przy bogobojnoci

umiejtnymi napenione bd ; twoje katedry w krasomówne kazno-

dzieje zakwitn ; twoje potomki w ojczystej wierze udyamentowane —
oratorsko, filozofsko, jurydycko — po walnych sejmach, po sprawie-

dliwych trybunaach, rokach, roczkach, ziemstwach — wotami, dyskur-

sami, racyami — zasyn; twoi praktykowie u wszelakich sdów, spra-

wiedliwoci si domaga, a praw swych codzie pilnowa accurate

nie zapomni...« Ale oto takie tylko ideay ówczesnych cywiliza-

cyjnych przewodników, nawet stojcej mocno przy swej »staroytnej«

ortodoksyi , Rusi : wiara i powszednie potrzeby ycia ; sprawa n a r o-

d o w a w dzisiejszem znaczeniu, sprawa jzyka — obojtna.

Przywilej królew- Tymczasem , jak atwo mona byo si spodziewa,

ski ostateczny. pomimo owych tak gronie brzmicych listów trzech

królewskich, uzyska Mohia, w pó roku niespena po ich wystawieniu,

i nowe, ju 1635 r. 18 marca, potwierdzenie Wadysawa IV-go dla

swego kolegium. Z prawem wykadów wszake nie wyej dyalektyki

i logiki. Przywilej bowiem ów królewski zastrzega wyranie ^^'')
: »In

scholis etiam Kijoviensibus (et Yilnensibus) graece et latine docere

non unitos permittimus, ita tamen, ut humaniora non ultra dialecticam

et logicam doceant«.

I odtd to dopiero waciwie, jak Kossów ju w owcjc »Exe-

gesis« powiada: »W Kijowie palladyskic kunszty, w akademiach ka-

tolickich idaeowane, na dowci[)ach ruskich solidius anieli przed nami

bdcy, latina linua floryzowa poczli «. Wszake tylko w zakresie,

wskazanym w przywileju 1635 r. ; który nastpnie by jeszcze po-
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twierdzanym 1648 i 1650, a nawet, jak to zobaczymy, 1670 przez

króla Michaa ^'"). Przy okolicznoci dodamy tu jeszcze, i Wady-
saw IV-ty nada bractwu kijowskiemu w r. 1640 dwie cerkwie spu-

stoszae (Trzech króli i Podwyszenia krzya w.) ze wszelkiemi przy-

nalenociami 2*^).

Lecz o akademii nie byo ju co myle. Przyczyny tego

atwe do zrozumienia. Po dokonaniu unii religijnej 1,596 r., Zygmunt
lll-ci, jej gówny promotor i protektor, osobicie arliwy katolik,

a jako monarcha — nalecy do reakcyjnej czy raczej rezurekcyjnej

ligi powszechnej katolickich panów Europy ówczesnej, jako król Rpltej

polskiej musia przecie, rad nie rad, tolerowa i dyzuni. Musia to-

lerowa zatem i bractwa cerkiewne dyzunickie i szkoy bahoczestywe.

Powstaway te one, rozwijay si raczej, po dawnemu swobodnie,

a jeli spotykay przeszkody, to wcale nie ze strony wadzy najwy-
szej, królewskiej, lecz z obozu religijnych antagonistów (Unitów, Je-

zuitów) w samem spoeczestwie. Swobodnie podobnie najzupeniej

zawizao si, w lat 2^ prawie po unii, i bractwo bohojawleskie
w Kijowie, swobodnie powstaa przy niem szkoa, jak równie szkoa
pieczarska Mohiy. Wadysaw lA^-ty za, nietylko dla swych rozle-

gych widoków politycznych, lecz z zasady nawet, by dla dyzunitów

bardziej ni tolerancyjnie, bo przychylnie wcale, usposobionym. Nada-
jc atoli sankcy sw królewsk wznowionej hierarchii dyzunickiej,

zezwoli zarazem z kolei na przeobraenie zjednoczonej ju szkoy
bracko-mohilaskiej na bahoczestywe ruskie kolegium — jedynie. Czy
za istotnie kanclerzowie koronni ówczeni, gorliwi katolicy (biskup

Zadzik i Tomasz Zamoyski) odmówili ^^^) przyoenia pieczci do kró-

lewskiego aktu - rzecz to nie pewna. Ale natomiast pewnem jest,

i sam król odmówi Mohile prawa zaoenia akademii. Zbyt bo-

wiem powane byy powody potemu. Osobicie moeby si Wady-
saw IV- ty i na to zgodzi, przy swych zamysach osignicia mo-
skiewskiego tronu etc. etc. ; ale wobec stojcego u steru spraw poli-

tycznych pod koniec ycia ojca stronnictwa, nie mógby odway si
na to. atwiej politykom owego stronnictwa zgodzi si byo na

wskrzeszenie dyzunickiej metropolii ni na zaoenie akademii schy-

zmatyckiej. Zgadzajc si na uznanie dyzunickiej hierarchii, nie tra-

cono jeszcze w duchu nadziei dojcia pierwej czy póniej do tak zwa-

nego »uspokojenia« religii greckiej albo »narodu ruskiego« t. j. poje-

dnania dyzunitów z unitami — bodaj drog kijowskiego patryarchatu

(dla Mohiy) czy inaczej, lecz zawsze w widoku ostatecznej unii. Przy-

znajc za dyzunick akademi, któraby si sta moga zarzewiem cy-

wilizacyjnem schyzmy i odrbnoci ruskiej , kutoby przez to samo
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bro wanie przeciw podanej skutecznoci zamierzanych planów.
O ile lekcewaono moliwe znaczenie jakiego odrbnego wyznanio-
wego kolegium, o tyle obawiano si akademii ju dla zasady samej.

Akademia bowiem wszelka, oprócz wasnego (w samej sobie) znacze-

nia kulturalnego, przedstawiaa zarazem, z tradycyi ju wida, jakby
jakie uprawnione kuratoryum naukowe caej prowincyi pewnej. Przy-

wileje jej wykluczay wspózawodnictwo innych zakadów naukowych,
A dla ziem ruskich wanie istniaa ju od niedawna akademia w Za-

mociu, z prawem patronatu nad innemi tam szkoami (jak kolegium

w Oyce na Woyniu). Mniejsza ju, e dyzunicka, akademia kijow-

ska, jako taka, jako »akademia«, moga by uwaan tedy, wobec
zamojskiej, za zbyteczn na Rusi.

Kolegium ogni- ^^^ zraa si jednak energiczny metropolita przeci-

skiem zwierzchni- wnociami. Chcia on
,
jak utrzymuje jeden z no-

czem szkó dyzu- wszych rosyjskich badaczy historyi kijów, akade-
nickich. j^-| 250^ utworzy jakoby, w cerkwi bahoczestywej,

co w rodzaju naukowo - wychowawczego duchownego zakonu z aka-

demi kijowsk na czele. Istotnie te, pomimo e zamierzona prze-

ze akademia nie otrzymaa królewskiego zatwierdzenia i bracko-mo-

hilaska szkoa kijowska nie bya w stanie wznie si wyej nad
norm ówczesnego (katolickiego czy dysydenckiego) »kolegium«, to

faktycznie przecie kolegium owo kijowskie zajo odrazu stanowisko

zwierzchnicze wobec innych szkó dyzunickich. Poddane mu zostay

szkoy — w Hoszczy na Woyniu oraz w Winnicy w województwie

bracawskiem. Dalej — bogosawic 1636 r. bractwo krzemienieckie

i szkoy przy niem, Mohia stawi warunek, aeby szkoy te urzdzone

zostay, »wedug porzdku szkó kijowskich, znajc jednak zwierzchniej-

szego rektora tyche szkó kijowskich, . .« W widokach za przygo-

towania nauczycieli z poród zakonników, na soborze kijowskim 1640 r.,

z inicyatywy tego metropolity, postanowiono nie dawa wice tym,

ktoby nie odby wicze wstpnych w monasterze nikolsko-pusty-

skim
;

gdzie w ten sposób zamierzano wytworzy co w rodzaju za-

konno-naukowego nowicyatu. Chocia plan ów nie da si urzeczy-

wistni, i teologia pocza by wykadan, jak zobaczymy, dopiero od

1680 r. Co wicej — a co zaznaczy na tem miejscu, przy okoli-

cznoci , wyraniej wypada — gorliwy hierarcha dyzunii , czujc si
niejako najwiatlejszym przedstawicielem wiata sowiasko-ortodoksal-

nego, nie ogranicza swych szerokich planów rcligijno-cywilizacyjnych

obrbom Rpltej jedynie. Nie zapomina on o swej ojczystej Woo-
.szczynic , a nawet obejmuje wzrokiem swym Moskw. Stara si
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tedy o zaoenie i tam szkó bardziej potrzebom czasu odpowiadajcycli

W tym celu wic, po porozumieniu si z patryarch Nektaryuszem

i na jego danie, wysya 1640 do Jass b. rektora kijowsko-bra-

ckiego kolegium Sofroniusza Poczaskiego razem z kilku tego kole-

gium wychowacami ; a jeli to nie przychodzi do skutku, to ju
z winy miejscowych okolicznoci jedynie. Z drugiej za strony,

w tyme 1640 r., prosi cara Michaa Federowicza o zaoenie w Mo-
skwie osobnego monasteru, w którym mogliby mieszka »starcy i bra-

cia« zakonni kijowscy i uczy dzieci bojarskie i prostego ludu pisma

greckiego i sowiaskiego.

Ale wrómy do samego Kijowa i jego wasnej szkoy. Otó
szkoa ta , która , otrzymawszy ostateczne potwierdzenie królewskie,

poczyna odtd przybiera nazw » Collegium kijoviense — Mohilea-
num« — »kijowo-mohilaskiego brackiego kolegium«, jakkolwiek po-

cztkowo nie moga posiada nawet sama si dostatecznych, staje si,

jakemy tego tylko co dotknli , odrazu gównem kulturowem ogni-

skiem caej bahoczestywej Rusi. Mniejsza, i urzdowie jest to » ko-

legium « tylko; gdy patryarchatowi kijowskiemu, wychylajcemu si
z mroku przyszoci , jako uwieczenie marze ambitnego hierarchy,

moga odpowiada tyle podana »akademia« jedynie. Ale to kole-

gium— miasta Kijowa, a Kijów, przez urzdowe przyznanie bahocze-

stywego metropolity, stale ju tu przebywajcego, i na razie metropo-

lity takiej dzielnoci
,
jakim by wanie Piotr Mohia, teraz nietylko

w oczach jego owczarni , lecz i faktycznie nawet, zaway potnie.

Nic naturalniejszego wic, i sta si odtd gówn ostoj bahocze-

stya, ku niemu odtd wszystko si zwracao, od niego wszystkie ha-

sa opozycyjne wychodziy. Jego te kolegium przecigno szybko

wszystkie inne wspólwiercze.

Upadek znaczenia W prostem tego nastpstwie, w obhczu podnosz-
Lwowa. cego si w taki sposób na nowo Kijowa, stoeczny

Lwów utraci zupenie dotychczasow sw moc przewodnicz ród
Rusi. atwiej to stanie si zrozumiaem, gdy sobie unaocznimy pier-

wej charakter ówczesnej ruskiej spoecznoci tego miasta. A oto co

powiada cstatni badacz jego przeszoci ^•''').

»Co najbardziej uderza w Rusinach lwowskich XVI-go i XVII-go
w. — mówi Wad. oziski — to brak prawie zupeny cech odrbnej

narodowoci przy silnej wydatnoci cech odrbnego spoeczestwa.

Nie wygldaj nigdy na narodowo, a s zawsze osobn kast. Ze-

wntrzne kryteryum ich odrbnoci stanowi nie tyle jzyk co wyzna-

nie .. . Mówi po polsku i pisz po polsku, nawet w gównej twier-
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dzy swojej odrbnoci, w Stauropigii , radz i spisuj protokóy w j-
zyku polskim . , . zaciera si prawie wszystko na nich, co stanowi

zwyko najistotniejsze cechy narodowoci ; a przecie rozdzia zostaje...

Ruskie mieszczastwo lwowskie jakby nie miao osi moralnej, takie

jest chwiejne, niezdecydowane i nierównowane w sobie. Mieszczanie

ci maj wszystkie pozory polskoci , a nie s Polakami
,
pozbywaj

si dobrowolnie swoich cech narodowych ruskich, a nie przestaj

uwaa si za Rusinów, maj si za Rusinów, a cofaj si zawsze

przed obowizkiem i konsekwency wyznawstwa — zgoa jak ich nie

mona wzi za Polaków, tak jeszcze tem mniej za sprawiedliwych

Rusinów. ..« Przeto owi mieszczanie ruscy Lwowa »nie u siebie i nie

z siebie, ale prawie zawsze z zewntrz i to z zewntrz Rusi czerpa

si przyzwyczaili materyaln i moraln si bytu . . . Sabi za byli

Rusini we Lwowie nie tyle moe liczb, nie tyle brakiem rodków,

ile brakiem wyszego ducha spólnoci i zmysu publicznego, a co za-

tem i zwyko, brakiem samoistnej zasugi na polu wasnego ycia

czy to narodowego, czy religijnego. Maej bardzo ofiarnoci, nawet

w stosunku do swojej liczby i swoich zasobów materyalnych, na-

uczyli si od najdawniejszych czasów oglda na pomoc obc — je-

dyny wspanialszy monument ich ycia i ich odrbnoci w murach

miasta, cerkiew stauropigialna, nie darmo nazywa si woosk, a naj-

znakomitsi reprezentanci »nacyi ruskiej«, ci wanie, co najwicej wle-

wali krwi i duszy w cierpnity jej organizm, najwicej mu dawali

wiata i energii, to nie synowie ani tej ziemi, ani tego grodu, to nie

Rusini i nie Lwowianie, ale Grecy, Bugarzy, Woosi. Jak wiea przy

cerkwi stauropigialnej wzniosa si dumnie hojnoci Greczyna Kan-

dyoty, tak najprzewaniejsza cz tych osobistoci, co si wychylaj

majtkiem, inteligency lub ofiarnoci ponad nizki poziom spoecze-

stwa ruskiego we Lwowie . . . nie s Rusinami , nie umiej niekiedy

ani sowa po rusku. Jak katolicyzm Polakom uatwi absorbowanie

Niemców i Wochów, tak znów Rusini , dziki swemu w^schodniemu

wyznaniu, przycigali do siebie wszystkich Greków i Sowian z ba-

kaskiego pówyspu, osiedlajcych si we Lwowie w celach handlo-

wych. Wszyscy ci przybysze grupowali si koo Rusi lwowskiej,

wstpowali do bractwa stauropigialnego, przyczyniali si do powodze-

nia drukarni i szkoy ruskiej. Czynni , obrotni i najczciej bogaci,

wlewali oni ycic i si w organizm Rusi miejskiej, zasilali go nie

tylko inteligency, ale i obfitymi rodkami materyalnymi. Kto wie.

czy nie daoby si twierdzi z ca susznoci, e gdyby nie hospo-

darowie wooscy, tak hojni zawsze dla Rusi ssiedniej , i gdyby nic

ten napyw cudzoziemców greckiego wyznania, to Rusini lwowscy
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nie zdoaliby si byli utrzyma jako odrbne spoeczestwo, a có
dopiero jako jedno z najdzielniejszych na obszarze Polski ognisk ru-

skiego ycia i religijnej kultury. Przy dziwnej jaowoci tej wanie
kultury i przy zupenej bezsilnoci narodowej, Ru lwowska bez tej

pomocy i bez tego oywiania si, nawet w poowie swoich si ywo-
tnych, nie przetrwaaby bya do unii, a unia sama nie opóniaby si
bya tak bardzo w stauropigii i na obszarze jej moralnego wpywu «.

Ster bierze Kijów. Nic dziwnego tedy, e gdy przyszo sign do osta-

tecznych zasobów spoeczno moralnych dla wydwignicia na ifowo,

zanikajcego ju, zdawaoby si, bahoczestya, i co z niem zwizane,

Lwów ster przewodnictwa ustpi musia wskrzesajcemu Kijowowi.

Mniejsza, e i sam ten Kijów, nawet jako spoeczno miejska '^'^'^), nie

mia w sobie tyle mocy, by si obej bez przemonej inicyatywy

przybyszów.



B.

Stan wewntrzny, urzdzenia, nauka, i. t. d.

Pod wzgldem organizacyi wewntrznej kolegium
Charakter ogólny mohilaskie, ju dla samego celu, jaki by sobie

fundator onego zaoy, nie mogo si róni za-

sadniczo od powszecinego ówczenie w Rpltej typu kolegiów in-

nych wyzna. Do nieodzownej bowiem walki starego baioczestya,

tak zw. »staroytnej greckiej wiary «, z przeciwnikami trzeba byo przy-

gotowywa szermierzy, wyszkolonych zupenie w ten sam sposób, co

szermierze tamtych. e za najgroniejszymi przeciwnikami byli J e-

zuici, a ich kolegia cieszyy si najwikszem uznaniem, wic te
Mohia, z natury rzeczy wzi je za wzór gówny dla swego. Do-
danie tu do wykadanych tam przedmiotów, czyli wzmocnienie ra-

czej, cerkiewnej sowiaszczyzny, za jzyk ruski uchodzcej, rónicy
istotnej nie stanowi. I to wanie sprawiao, i kolegium to, mimo
swój odrbny charakter konfesyjny, byo tak dobrze latyno-pol-
s k i e m

,
jak wszystkie inne kolegia Rpltej. Byo te, oczywicie, za-

równo scholastycznem, kiedy ju w dalszej Europie poczto na dobre

rwa wizy scholastycyzmu ; Mohia bowiem '^^'^) ile przestrzegajcy

cile wymaga wschodniej ortodoksyi, tyle daleki od wszelakiego

ustpstwa ówczesnym protestantom, nie móg pój inn drog.

Zarzd i ukad Wobec znanego tedy obrazu organizacyi i porzdków
wewntrzny. kolegiów ówczesnych, z charakterem wyznaniowym,

wogóle, niema waciwie potrzeby duszego zatrzymywania si (na

tem tu miejscu
,
przedwstpnie) nad ich niewolniczem prawie po-

wtórzeniem w kolegium brackiem w Kijowie. Wystarczy tu ju samo
potrcenie przedmiotu, dla udowodnienia chyba tylko wspólnoci tych

porzdków ^''*). Otó najprzód, poczynajc od zarzdu i zwierzchnoci
AKADEMIA KIJOWSKA



mohilaskiego kolegium, wypada przypomnie i zaznaczy, i gównemi
bezporednio zwierzchniczemi w niem osobami, podobnie jak w kole-

giach zachodnich, byli rektor i prefekt. Obowizki rektora, pier-

wszej osoby w kolegium, byy wieloliczne. Jako ihumen brackiego

monasteru, jakim rektor zwykle bywa w myl zasadniczej ustawy,

przewodniczy on na wszystkich posiedzeniach monasterkich oraz

w czasie naboestwa , majc zarazem bliszy nadzór nad moral-

noci mnichów i wszystkiej braci. W charakterze za profesora,

wykada pocztkowo co z filozofii, penic przytem obowizek do-

zorcy i rewizora we wszelkich dziaach szkoy. Zawiadujc w ten

sposób i monasterem i szko, mia on w bezporedniem swem rozpo-

rzdzeniu wspólne monasterskie oraz szkolne dochody, i przeznacza,

za wiadomoci znaczniejszych osób bractwa, odpowiedni sum na

wyczne potrzeby kolegium. W jego te rku spoczywa i sd za

wszelkie wykroczenia tak uczniów jak i nauczycieli, przeciwne wyma-
ganiom honoru i spoecznego obowizku. Jedynie sprawy kryminalne

wychodziy poza zakres sdu sprawowanego przez rektora. Obok niego

prefekt czy w sobie obowizki inspektora, ekonoma i profesora.

Jako profesor wykada on retoryk a z czasem wyczniej przedmioty

filozoficzne ; w dziale za gospodarstwa — mia pod bezporedniem

swem zawiadywaniem cz spoywcz oraz utrzymanie studentów

i uczniów. Co do nauczycieli samych, profesorów—tych obowizki niczem

si nie róniy od dzisiejszych; lecz do pomocy kademu z nich na-

znaczani byli lepsi studenci, z których jedni, nazywani »magistri so-

dalium«, winni byli tómaczy lekcye w samych klasach przed przyj-

ciem nauczycieli, drudzy za, pod nazw »inspektorów«, dogldali

uczenia si lekcyj w bursie. W kadej klasie oprócz tego by osobny

»cenzor«, pilnujcy porzdku. Bursa przy kolegium zaoon zostaa

równie przez samego Mohi, i oczywicie podug wzorów ju goto-

wych, w uyciu ju oddawna na zachodzie Rpltej. O typowem za
urzdzeniu bursy mona powzi naleyte wyobraenie z »Ustaw

bursy krakowskiej Jeruzalem*, datujcych od 1453 r. "-^^).

Kurs nauk. Kurs nauk w kolegium kijowskiem, pocztkowo -°^),

zanim wprowadzono z czasem wykad filozofii, trwajcy 2 lata, by
5-letni. Wykadano je w 5-ciu klasach, któremi byy: infima, grama-

tyka, syntaksyma oraz poetyka i retoryka ; z tych pierwsze trzy uwa-

ane za nisze, dwie ostatnie za wysze. Co do klas niszych — nie

mamy potrzeby zastanawiania si nad niemi: same ich nazwy wska-

zuj na gówne przedmioty w nich wykadane, a dotyczce 2^") obo-

wizkowych jzyków: aciskiego z greckim, sowiano-ruskiego i pol-
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skiego oczywicie. Nadto uczono tam katechizmu, arytmetyki i piewu

cerkiewnego z nut. Zatrzymamy si przecie nieco wicej nad klasami

poetyki i retoryki, poczynajc od potrcenia przyczyny, dlaczego klasa

poetyki poprzedzaa retoryk. Przyczyna ta krya si w innem zu-

penie, od dzisiejszego, rozumieniu samej poezyi ; miano j bowiem

wtedy za »ars pangendi versus«, za sztuk skadania wierszy jedy-

nie — nie wicej. O traktowaniu za poezyi w klasie poetyki moe
nam da naleyte do wyobraenie, przechowywany w katedrze w.
Sofii podrcznik z r. 1637, noszcy tytu »Liber artis poeticae« '^^^).

Rozkad w nim treci nastpujcy: cap. i. de origine , dignitate et

nomine poetarum ; 2. quae materiae poetae, et uomodo dividitur po-

ema
; 3. de epopaeia et ejus partibus ; 4. de comoedia et tragicomoedia

;

5. de tragedia; 6. de bucolica et elegiaca poesi
; 7. de linea poesi;

8. de jambea et satirica poesi
; 9. de epigramate ejusue speciebus

:

emblemmate, symbolis etc. etc. Za konieczn przynaleno poezyi

uwaan bya te i mitologia. Wykadano j w kolegium w mo-

liwie szerokim zakresie i z najdrobiazgowszymi szczegóami. Znajo-

mo tej nauki bya tern bardziej wymagan od uczniów, ile e mu-

sieli oni j stosowa, nie tylko w swych wiczeniach, przepenionych

zwykle wszystkimi bogami pogaskiego Olimpu, ale nawet w takich

utworach, które wcale mogyby si obej bez tego. Bo te w owe

czasy, sami kaznodzieje i teolodzy (póniejszy metropolita Kossów

n. p.) nie wzdragali si niekiedy przyobleka prawd chrzecijaskich

w szaty pogaskie, mimo caej niestosownoci podobnych zestawie "^).

Wykad retoryki niczem si nie róni od praktykowanego w zna-

czniejszych owego czasu wyszych szkoach zachodnichi. W podrczni-

kach XVII-go w. rozdzielano retoryk na dwie, to na trzy czci;

lecz przedmiot ich by jeden i ten sam bez rónicy. Oprócz zwykej

treci, podawane te byy w nich czasem prawida, jak ukada mowy
i listy pozdrawiajce, powitalne, dzikczynne, poegnalne, aobne. Na
tem po wikszej czci i ogranicza si kurs retoryki 2^"). Najwcze-

niejszy z podrczników pochodzi z r. 1635/6— nosi tytu: » Orator Mo-

hileanus« i zawiera kurs retoryki i dyalektyki prof. Józefa Kononowi-

ea ; znany nadto i rkopimienny podrcznik retoryki azarza Ba-

ranowicza, zredagowany po acinie i po polsku, a któr ten wykada,

prawdopodobnie 1646/7 r. '^*^'). Poetyka i retoryka byy wykadane

oczywicie osobno; wprawdzie w r. 163 1/2, a wic w pierwszym

istnienia mohilaskiego kolegium, wykada je razem Poczaski, lecz

to byo wyjtkowo tylko, ju bowiem r. 1632/3 retoryk wykada

Sylwester Kossów, poetyk Antoni Picewski— i tak ju szo dalej -'*'-).

Niewtpliwie klasy retoryki i poezyi nie miay braku suchaczy, po-

7*
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niewa w nich wanie wykadano to, co byo najbardziej niezbdnem
w ówczesnyci warunkacli ycia towarzyskiego i spoecznego, kiedy

przy kadej okolicznoci wypadao wystpowa, ju to z krasomów-

czem przemówieniem, ju te z rymowanym panegirykiem etc. etc.

Kady nauczyciel poetyki obowizany by nadto corocznie przygoto-

wa komedy albo tragedy dla letnich rekreacyj; ukadali te i gry-

wali sami wychowacy kolegium pewnego rodzaju »dramy«, przed-

stawiajce w osobach sceny biblijne, w których cay bieg akcyi skie-

rowanym by ku celowi moralnemu wyraniej ^^^), Z retoryk czono
czasem i dyalektyk, stanowic jakby przejcie od nauk waci-
wie literackich do nauki swobodnego rozumowania. By to nieprzer-

wany szereg scholastycznych dysputacyj, z których kada dzielia si

na kilka pyta, a potem na kilka bardziej szczegóowych punktów,

rozdrabiaa si dalej na szczegóowsze tezy, które ze swej strony wy-

zyway po kilka zarzutów a nakoniec i obale. Drog takiej mecha-

nicznej pracy, mode umysy wczenie usposabiay si do gitkoci

mylenia oraz krytycznego przyjmowania tego, co przygotowywa im

wykad filozofii ^^*). Co do filozofii, ta wykadan bya w ko-

legium mohilaskiem, jak wogóle we wszystkich kolegiach Rpltej

w owe czasy, podug Arystotelesa i, jak naturalna, po acinie. Sta-

nowiy j : logika, fizyka i metafizyka
;
poprzedzaa za jeszcze logik

dyalektyka. niekiedy, jakemy widzieli, z retoryk, czona. Kurs filo-

zofii by dwuletni. Z ówczesnych podrczników znanym jest kurs dy-

alektyki i logiki z r. 1639/40 prof. Józefa Kononowicza Horbackiego

p. tyt. »Subsidium logicae« ; nadto dwuletni (1645—47) kurs filozofii

Innocentego Gizela p. t. »Opus totius philosophiae«, zawierajcy: dya-

lektyk, notaty teologiczne, logik, traktat o meteorach Arystotelesa,

aksiomata filozoficzne, fizyk, metafizyk i »Disputationem de Deo et

angelis« ^^°). Brak kursu teologii, z koniecznoci, zastpowano wi-

docznie: czci rozszerzonym wykadem katechizmu moe, czci
za odpowiednimi zwrotami przy wykadzie filozofii — o czem zdaje

si wiadczy ów podrcznik filozofii Gizela. Nie posiadajc, przy-

znanego sobie przywilejem królewskim, prawa wykadania (caego

kursu) teologii, musiano przecie w kolegium, tak konfesyjnem, ja-

kiem byo mohilaskie , radzi sobie jako ubocznie. Zreszt dla wy-

suchania penego kursu teologii, zdolniejszych uczniów, po ukoczeniu

filozofii w kolegium, wysyano do akademij katolickich Rptej—wile-

skiej, zamojskiej a czasem nawet i za granic ^®®).

Jzyki wykadane Co do jzyków uywanych i wykadanych w mo-
w kolegium. hilaskiem kolegium, to mona zrobi nastpn
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ogóln uwag, i wykady w niem, podobnie jak we wszystkich ów-

czesnych kolegiach Rpltej, prowadzone byy przewanie po acinie,

szczególnie w klasach wyszych; skd i pierwszorzdne stanowisko

samego jzyka, niezalenie od niezbdnoci jego potem — w yciu

spoecznem. Greczyzna wic zaja ju teraz, po intronizowaniu aciny,

miejsce podrzdne zupenie. Ze wzgldów konfesyjnych, cerkiewnych,

powaniejsze stanowisko mógby zajmowa jzyk, rusko-sowiaski, ale

jako sztuczny i niewyrobiony, mia sw wag chyba w szkole tylko

samej. Po aciskim tedy nastpne miejsce zajmowa w znaczeniu j-

zyk polski, jako jzyk wyksztaconego ruskiego towarzystwa oraz,

podobnie jak acina, nieodzowny w yciu, tak publicznem jak pry-

watnem.

Do jzyka aciskiego przywizywano szczególniejsz wag,

ile dlatego, e by on, podug wypowiedzenia si patryarchy Paizyu-

sza ^^'), »bahopotreben tohda Kijewlanam, jako medu latynami y-

wuszczym«, tak i std, e to by jzyk klasyczny, bez znajomoci

którego niepodobna byo zdoby sobie nazwy wyksztaconego czo-

wieka. W kolegium wic uywano wszelkich rodków dla wydosko-

nalenia wychowaców w tym jzyku. Ale na razie, nie tylko, e nie

atwo byo pogodzi z nim starowierców i uciszy ich niechci i po-

dejrzenia, dugo ywe i potem jeszcze, kiedy ju jzyk ten zapanowa

wszechwadnie w kolegium brackiem; ale co wicej — trzeba byo
broni potrzeby »nauk aciskich « zarówno od podstpnej negacyi

tego ze strony samych przeciwników bahoczestya. Wiemy ju jak

odpiera zarzuty ich S. Kossow w swem »Exegesis«; lecz i potem

jeszcze, sam Mohia, odpowiadajc w swojem »Lithos« Kasyanowi

Sakowiczowi na jego twierdzenie, »e Ru nie ma si po acinie uczy,

jeno po grecku, po sowiesku i po polsku «, musi szeroce uzasadnia

wanie nauki tej konieczno. Oto '^^^) jego tyle charakterystyczna

odpowied antagonicie: »Rusi suszna rzecz dla naboestwa po gre-

cku i sowiesku uczy si, ale dla polityki nie dosy im na tem, ale

trzeba im do polszczyzny i po acinie umie: w Koronie bowiem pol-

skiej aciskiego jzyka niemal jako przyrodzonego zaywaj, nietylko

w kociele, ale tak przed majestatem Jkr. mci, w senacie, jak w po-

selskiej izbie, tak na rokach, roczkach, jako i w trybunale, a zgoa

we wszystkich politycznych sprawach, Zaczem suszna Rusinowi, ko-

ronnym obywatelem bdcemu, jzyk ten, bez którego si w tem pa-
stwie obej nie moe, umie; nie suszna bowiem rzecz by bya i nie-

przystojna, gdyby przed panem w senacie, albo w poselskiei izbie,

po grecku albo po sowiesku mówi, gdyby mu tlómacza zawsze

z sob wozi potrzeba, i alboby za cudzoziemca albo za gupiego ro-
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zumiany by, za czemby mu fora z dwora albo z koa kazano. A je-

liby w grodzie, w ziemstwie, albo trybunale tymi jzykami chcia si

na kogo skary, albo na skarg sprawowa, pevv?nieby musia grzy-

wny za to paci i nicby nie wskóra : susznie tedy, aby po acinie

uczyli si. A jeliby który oratory bawi si nie chcia, przynajmniej

potrzeba, aby zrozumia, co drugi mówi. Do tego i w daniu sprawy

o artykuach wiary, nie po sowiesku ani po grecku, pytajcemu po

acinie albo po polsku z mieszan acin, odpowiedzie potrzeba, ale

takowyme jzykiem, jakowym go pytaj, odpowiedzie powinien

:

za czem i z tej miary suszna, eby si po acinie nauczyli. Do tego

ksig teologicznych po sowiesku mao, a politycznych adnych, po

grecku z trudnoci i z wielkim kosztem dostawa przychodzi, a po

acinie wszystkie si atwiej dosta mog, zaczem i z tej miary su-

sznie po acinie si im uczy. Naostatek, zawsze to zadawano Rusi,

e si nie ucz, dlatego s prostakami, nie politykami, i e jak wie-

rz, spravvy da nie umiej, a teraz gdy si uczy poczli, tedy im

kaesz greczyzny tylko i sowieczyzny si uczy. Dlatego tedy, aby

i politykami i nie prostakami, tak w rzeczach politycznych, jako

i w daniu sprawy o artykuach wiary, byli, susznie im przy greczy-

nie, sowieszczynie, polszczynie, i po acinie umie. Lepiej bo-

wiem z uczonym, ni z prostakiem, tak politice, jako i teologice,

dyskurowa«.

Po dokonanej za latynizacyi szkó dyzunickich, jzyk grecki

musia nie tylko ustpi pierwszestwa acinie, lecz zeszed zupenie

na plan ostatni ród wykadanych w nich jzyków. Pomidzy wielu

innemi, najgówniejszej przyczyny owego zwrotu naley szuka i w tem

jeszcze, e jzyk ów by ju martwym nawet we wzgldzie nauko-

wym ; wszystko odnoszce si do zakresu szkolnego w caej Europie

wychodzio w jzyku aciskim. Posiadanie jzyka greckiego stawao

si uczonym zbytkiem; a nie o to przecie chodzio w kolegium ki-

jowskiem. Powanie te wcale Kossów, w swem, tyle razy ju powo-

ywanem »Exegesis«, na docinek przeciwnika niech si sobie dyzunici

ucz »po grecku a nie po acinie «, jeH za chc, niech si ucz po

acinie »u Rzymian«, odpowiada 2^^)
: »dobra rada wprawdzie, ale naj-

wicej poyteczna w Grecyi, nie w Polsce, gdzie jzyk aciski naj-

wicej suy... Nie wspominamy dysputacyj : nie wiele by tu w Pol-

sce grek nadysputowa«. Chocia, jak okazao si, za wiele liczy na

nastpne generacye, stawiajc nawet tak skromn perspektyw, jak oto,

gdy dalej mówi: »nie trzeba nas zagania i do greki, staramy si

i postaramy o on przy acinie; e da Bóg bdzie greka »ad chorum

a acina ad forum «. Mohia wprawdzie, sam helenista poniekd, za-
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mierza odda wykad jzyka greckiego w sv.'em kolegium rodowi-

tym Grekom i w tym celu chcia 1645 zatrzyma u siebie uczonego

archimandryt wielkiej konstantynopolskiej cerkwi Benedykta '^'^, lecz

ju 1 649 wykad greczyzny w Kijowie cakowicie chyba zamiera

,

jak to wida z hramoty patryarchy jerozolimskiego Paizyusza, który

wiadczy '^"^), e nauczyciele mohilaskiego kolegium znali sami jzyk
grecki bardzo mao. Co tem wicej wydaje si by pewnem, e Bar-

laam aszczwski, w przedmowie do swej gramatyki greckiej w r. 1746
po ac. wyd., powiada wprost, e do jego czasu jzyk grecki nie by
wykadanym w Kijowie w cigu lat stu 2"'^). Jezuici tedy, robic za-

rzuty kolegium, e w niem znajduje si w wielkiej poniewierce jzyk
grecki z widomem wywyszaniem ponade jzyka aciskiego, mieli

suszno do pewnego stopnia. Do pewnego stopnia tylko, powia-

damy, poniewa inaczej nie wydaoby kolegium takich helenistów, jak

Sawiniecki, Satanowski i im podobnych -'^).

Jzyk cerkiewno-sowiaski, jako taki, nie móg si sta
wykadowym w szkoach: uniemoliwiay to tak sama jego istota,

jak i powszechne ówczenie wyobraenie o naukowoci. Piotr Skarga
w pimie swem »0 jednoci Kocioa«, pom. inn. powiada o jzyku
»sowiaskim « '^'*), e z niego »aden uczonym by nie moe, nikt go
dobrze nie rozumie, bo ani jaka nacya nim mówi ani ma lub moe
mie gramatyk i kalepinów t, j. sowników do wykadu ; nie byo (te)

i nie bdzie na wiecie akademii, gdzieby teologia, filozofia i inne

wyzwolone nauki innym jzykiem, prócz greckiego i aciskiego, uczy
si i rozumie mogy, one te jedyne niezmienne, majc gramatyki

i kalepiny, których inne ustawicznie si mieniajc, nie maj...« Ale te
i wyksztaceni Rusini, gorliwi dyzunici nawet , szczególnie zaoy-
ciele kijowsko-brackiego kolegium, byli podobnego rozumienia. Uczono
zatem w kolegium mohilaskiem, podobnie jak i w innych szkoach

ruskich, unickich i dyzunickich, jzyka cerkiewno-sowiaskiego, jako

jzyka pisma w. i religijnego obrzdku — nic nadto.

Natomiast próbowano, usiowano nawet, utrzyma w pewnym
zakresie i do pewnego stopnia, ówczesny, tak zwany »jzyk ruski«,

resp. sowiano-ruski. Usiowano, jak to ju wyej potrcalimy, dla

ustalenia tego jzyka, uj go w pewne stae formy. W tym celu, po

nieudanej, jakemy widzieli, próbie Zyzaniego uoy gramatyk sw
Smotrycki. Bya ona przyjta za podrcznik w szkoach po caej Rusi.

I chyba 2'^) nie innego uywali ju wychowacy kijowskiej brackiej

szkoy, kiedy Smotrycki sam prowadzi w niej swoje wykady. Wprdce
za po jego gramatyce, wydanej 16 19 r., opracowany zosta i so-
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wnik jzyka sowiano-ruskiego pod tyt. »Leksikon sowieno-rosskij«

przez mnicha monasteru pieczarskiego Pamw Berynd.
Pamwa (Pawe) Berynda^^^) by to, jak i Piotr Moliia, Wo-

ocli modawski z pocliodzenia. Pierwotne nauki pobiera, zdaje si,

podobnie jak wielu innyci jego wspóziomków, we Lwowie. Nast-
pnie uda si do Jerozolimy, gdzie spdzi lat kilka i zosta kaluge-

rem, czercem
;
poczem, wróciwszy do Lwowa, bawi u Gedeona Ba-

abana, wadyki tamecznego. Kiedy za awra pieczarska nabya stra-

tysk drukarni Baabanów, zosta Berynda wezwany do Kijowa

na jej zawiadowc. Tu jego wiadomoci i zapa do prac naukowyci
prdko znalazy sobie naleyte ujcie. Czujc bowiem gboko, e
z powodu trudnoci rozumienia niektórych wyrazów sowiaskich
i sama 5>rossijska« cerkiew wielu » wasnym synom swoim w ohydu
prychodyt'«, postanowi uoy odpowiedni, a zaradzaja.cy zemu, so-

wnik. Robota sza rczo i owoc onej »Leksikon sawieno-rosskij«

wyszed w Kijowie, w drukarni awry ju 1627, a tak okaza si po-

danym i potrzebnym, e niebawem 1633 r. przedrukowano go w Ku-
tynie, na Biaej Rusi koo Orszy. Chocia, jak zaznaczy to winnimy,
powan tam wcale cz wyrazów »rosskich« stanowi czysto polskie,

które leksykograf bez braku zagarnia, byle je znalaz cyrylic napi-

sane. Umar Berynda w Kijowie, jako protosyngel patryarchy jero-

zolimskiego. Kalnofojski, w swem »Teraturgemie« podaje 2"') epitafium

jego w awrze pieczarskiej {r. 1632) poczynajce si od sów:

»Pamw Berynd tu mier zoya,
Cikim pagórkiem grób przywalia etc etc.

Ale czem by sam ten jzyk ruski, dla którego niby ukadali

Smotrycki gramatyk, a Berynda leksykon, ju po czci wiemy; tern

nie mniej atoli musimy tu dotkn nieco gbiej tego przedmiotu.

Niemoc staro- Nieobeznanego bliej z istot historyczno-lin-
ruszczyzny. gwistycznych stosunków na Rusi nie moe nie

uderza fakt, e naród tak potny liczebnie, tak rozramieniony a po-

siadajcy pierwotnie jednoistn wschodnio-cerkiewn kultur, nie zdo-

a — w epoce, kiedy pobratymcze mu narody sowiaskie, wycho-

wane w kultrze zachodniej, po zrzuceniu pt kocielnej acin3% wy-

tworzyy sobie byy samoistne, na podstawie mowy ludowej wykwite,

narodowe pimiennictwo — na co podobnego si zdoby. Fakt to

znany powszechnie, ale mao s rozumiane gbsze jego przyczyny

;

zastanówmy si wic nad niemi. Najprzód tedy—to, co zwano powsze-

dnio, jednoistnym niby u róda, staro-ruskim jzykiem, cile
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biorc, jzykiem ruskim nie byo. By to waciwie zawsze ten sam
jzyk cerkiewno-sowiaski, wspólny, jako pimienny, wszyst-

kim ludom sowiaskim wschodniego wyznania, naginajcy si tylko,

coraz wicej w biegu czasu, do mowy ywej na Rusi, jak si gdzie-

indziej nagina do idyomatów miejscowyci Bugaryi i Serbii. Pocz-
tkowo stanowio to znakomit wyszo ludów obrzdku wschodniego

nad zachodnimi pobratymcami, i posiadali, od macedoskiego Sounia

do Wielkiego Nowogrodu, wspólny jzyk pimienny. Ale kiedy przy-

sza doba rozwoju w Europie jzyków narodowych, pimiennicza ta

jedno cerkiewno-sowiaska okazaa si zbyt krpujc, zbyt twarde

nakadajc wizy. Jeszcze dla jzyków bugarskiego i serbskiego

byy one mniej dotkliwe : jzyk ów cerkiewny, jako nalecy do teje

samej poudniowo-sowiaskiej grupy, nie narzuca tyle form, obcych

ich istocie. Inny przecie wcale by stosunek jzyka cerkiewnego do

ywej mowy na Rusi, nalecej w swem urozmaiceniu do grupy od-

rbnej jzyków sowiaskich, do grupy wschodniej, tyle dalekiej od

grupy poudniowej, co i od zachodniej. Przybierajc w swój organizm

pierwiastki ruskie, nasycajc si nimi, jzyk cerkiewno-sowiaski,

który w ten sposób stawa si niby pimiennym ruskim, staroru-

skim chronologicznie, do tego stopnia waciwy charakter jzyka tego

wynaturza, przetwarza, e póniej, z powodu tego przeobraenia,

wzity za podstaw bada, uwiód filologów a do wytworzenia przez

nich jakiej poudniowo - wschodniej gazi jzyków, do której caa
te grupa ruska miaa integralnie nalee. Mimo wszystko przecie

wydostaaby si bya jeszcze ruszczyzna napewno z tych pt, jak po-

tem jzyk serbski n. p., z atwoci, eby sama w sobie bya jedno-

istn, jednolit. Ale wanie byo przeciwnie. Najprawdopodobniej —
w dobie ju przedhistorycznej ywa mowa plemion wschodnio-sowia-

skich, ruskich resp., rozpada si ju bya na grupy osobne. Co za
natomiast jest pewnem niewtpliwie, to e w w. XVI., kiedy zaczy
si byy jzyki narodowe wyania z kocielnych powijaków, uwyda-

tniay si ju wyranie w ziemiach ruskich Rpltej dwa odamy jzy-

kowe — poudniowy i zachodni (litewsko-ruski) odpowiadajce dwom
odamom zachodnio - sowiaskim — polskiemu i czeskiemu. Ale gdy

tamte, poczuwszy si na siach zwalenia z bark obcej aciny, zwróciy

si odrazu ku wasnym jzykowym podstawom, swojska cerkiewszczy-

zna trzymaa Ru jakby w magnetycznem dalej upieniu, nie pozwa-

lajc jej odway si nawet na przebudzenie. A gdyby to za i na-

stpio wczeniej, stawao pytanie, na którym z dwóch jzyków ludo-

wych si oprze, by unikn nowego rozdwojenia. Gdy tak si to

wayo, staro-ruszczyzn ogarniaa coraz wiksza martwota. Nie
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atwe te byo wyjcie. Wobec upragnionej jednoci kulturalnej » na-

rodu ruskiego«, jak gorliwsi »staroytnej religii wschodniej « wyzna-
wcy utrzyma usiowali, ani si mogo ni komu o zerwaniu zupe-
nem z cerkiewszczyzn ; ani te z tym jzykiem pimiennym, ruskim

niby, który na jej podstawie, w cigu paru wieków, by si wytwo-
rzy, a jakiego uywa urzd i do pewnego stopnia pimienne ruskie

towarzystwo. Wypadao wic dalej jzyk ten rozwija, trzyma si
go przynajmniej. Lecz jak jedno tak i drugie stawao si coraz bar-

dziej niepodobnem. Rozwija staro-ruski jzyk pimienny nie daoby
si wcale, trzymajc si dotychczasowej cerkiewno-sowiaskiej pod-

stawy; dowodem tego jest jzyk rosyjski, który dopiero wtedy roz-

wija si pocz, gdy si odwróci zupenie od cerkiewszczyzny i si-

gn oywiajcego róda mowy ludowej pónocno- ruskiej. To samo
stawao si coraz natarczywiej niezbdnem i w warunkach jzykowo-
pimienniczych » narodu ruskiego « Rpltej. Naleao odwróci si sta-

nowczo od cerkiewszczyzny i sign do róda mowy ludowej. Ale
gdyby to nawet zostao uznane za niezbdne, jak mow z dwóch
ywych i wyranie wyosobnionych, wybra za podstawow? Mow
Lwowa, ucka i Kijowa ? A przecie jest ona obc dla Wilna, Po-

ocka, Mohilewa ! Nie zapominajmy, e wobec tego wszystkiego za-

wsze te o utrzymanie jednoci kulturalnej caej Rusi w obrbie
Rpltej chodzi ! Niema wyjcia, stanowczo niemoliwa, sporadyczne

próby — bez znaczenia ! Zastrzega w tych warunkach staro-ruszczy-

zna, chocia zasilana nieco z ywego hngwistycznego zasobu, to

jednego to drugiego z dwóch ludowych jzyków, maoruskiego i biao-

ruskiego, nie bya w stanie odpowiedzie natarczywym wymaganiom
rozkoysanego umysowego ruchu ówczesnej doby. Uchyli si za
nie byo monoci. Z samej natury rzeczy tedy musiano si uchwyci
oburcz wieo wykwitajcej polszczyzny; potrzeby uycia jej

w sprawach wikszej doniosoci wogóle nie dao si niczem zastpi.
Ze za niemoc yciowa staro - ruszczyzny spoczywaa w samym jej

organizmie, prónemi byy dorane usiowania ku powstrzymaniu pro-

cesu jej zamierania powolnego. Napróno, z tego stanowiska biorc,

uoy Smotrycki gramatyk tego jzyka a Berynda sownik; na tej

martwej podstawie nie da si wytworzy jeden jedyny wspólny dla

caej Rusi w obrbie Rpltej ywy jzyk pimienny ruski, wzgldnie
zachodnio- ruski, ywszy od pokutujcego wci jeszcze: w cerkwi,

urzdzie, szkole etc. ycie wszake na miejscu nie stao : e jzyk ów
stary nie wystarcza na potrzeby powszednie zakresu pubHcznego a roz-

stawa si z nim nie odwaono si, przesycano go tedy coraz bardziej

polszczyzn do tego stopnia, e nareszcie lingwistyczny ten amalga-
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mat zeszed prawie na stanowisko tylko narzecza polskiego. Co za
do idyomatów miejscowych, gdy ruski ruch umysowy i pimienniczy

zamar zupenie na Litwie, a cae ycie szczero-ruskie zogniskowao

si byo w Kijowie i na Niu dnieprowym, pocz wkracza decydu-

jco do owego przybytku, tak zamalgamowanego, pimiennego jzyka,

ywy idyomat mao-ruski, który nada mu te z czasem poudnio-

wo-lokalny wyczniej koloryt, zapowiadajcy mono wykwitu na-

stpnie i odrbnego mao - ruskiego pimiennictwa. Ale tymczasem

wszystko to prowadzio do wszechwadztwa polszczyzny.

Uprawiano tedy w kolegium Mohiy, jak i wogóle w ówczesnych

szkoach dyzunickich, obok aciny, polszczyzn bardziej. A jeli, jak

to susznie, cho nie bez gorzkiej ironii, powiada jeden z gbszych
badaczy przeszoci ukrainnej Rusi "^^^), j-preceptorowie i spudeje owych

szkó zniali si do jzyka pó-polskiego" (t. j. ruskiego niby), to ro-

bili to »jedynie przez wzgld, e prostacza publika nie dorosa jeszcze

bya do pojmowania znaczenia i wdziku polszczyzny «. Mniejsza, i
jednoczenie z tem, stojca poza pimiennikami, poza szko, prawdziwa

»publika prostacza« staa mocno przy swojem. »Lud, jak robi uwag
historyk jego jzyka '^''% pozosta (wprawdzie) bez wiata wiedzy

i nauki « jedynie ze swemi dumami o swej cikiej doli; za to dumy
te, wolne od wszelkiej przypadkowoci powszedniego ycia, stay wy-

soko ponad poziomem zwykego sowa (jzyka), strzegc go od spo-

ziomienia i rozkadu « Ale na teraz nie miao to jeszcze znaczenia.

Jzyk polski. Gdy si teraz zwrócimy do samego jzyka pol-

skiego wyczniej, nie moemy nie powtórzy tylokrotnie ju zazna-

czanego faktu, e w pierwszej poowie w. XVII-go, w epoce powsta-

nia szkoy brackiej w Kijowie oraz kolegium tam mohilaskiego, j-

zyk ten, obok aciny, panowa ju wszechwadnie ród wyksztace-

szego spoeczestwa ruskiego i sta si nieodzownym przedmiotem

wykadu w szkoach wszelakich. Tem wicej musia si sta niezb-

dnym w kolegium Mohiy. Fakt wielowadnego upowszechnienia pol-

szczyzny w owej ju dobie tak dobrze jest znany wogóle, e obyby
.si bez szerszego udowodniania w zasadzie ; ale e nie kady wiadom
tego, jak dalece a gboko wszechwadztwo tego jzyka sigao na

Rusi, wypada nam wykaza to bardziej dotykalnie, na pobienie przy-

najmniej zestawionych przykadach. I tak, poczynajc od zakresu r e-

ligijnego. Tutaj, ze wzmoeniem si reakcyi bahoczcstywej, po

wznowieniu w r. 1620 dyzunickiej hierarchii, uycie jzyka polskiego nie

tylko nie osabo, lecz jeszcze bardziej si rozwielmonio. Std pole-

mika religijna prowadzon bya ju przewanie po polsku — ze strony
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unitów jak i dyzunitów. A nawet po czci i pisma te, podajce

samo wyznanie wiary, byy redagowane w tym jzyku ; nawet ksiki
do naboestwa, Z postpem polonizacyi samego ruskiego spoecze-

stwa, towarzystwa, kazania podobnie ducliowiestwa balioczestywego

coraz czciej byway polskie. Co wicej — dysputy religijne prowa-

dzone byy nietylko po acinie chyba. W jzyku polskim te prze-

waniej byy ju prowadzone i korespodencye duchowiestwa baho-

czestywego, tak z obcymi jak i w sferze wspówyznawców — nawet

pomidzy tern duchowiestwem a dyzunickiemi instytucyami. e pod-

pisy te na aktach urzdowych, dotyczcych spraw duchownych, byy
robione coraz czciej po polsku przez samych dostojników dyzunickiej

cerkwi — to równie wypywao z ogólnego nastroju wyksztaceszej

warstwy ruskiego spoeczestwa. Nareszcie akta i pisma szkolne —
najczciej ju polskie. O spoeczestwie wieckiem, poza obrbem
bractw i szkó, niema ju co mówi — tam z ruszczyzn niemal e
si ju rozstano na dobre.

Ale przejdmy do samych szczegóów.
Otó najprzód, sroca si w dalszym cigu, polemika reli-

gijna prowadzona bya ju teraz wyczniej po polsku. I nie dlatego

wcale, e dyzuniccy szermierze musieli odpiera swych przeciwników

w tym jzyku, w jakim byli zaczepiani, lecz bardziej — dla pewniej-

szego zbudowania wasnych wspótwierców, którzy teraz atwiej jzyk
ten rozumieli, ni sw star pimienn cerkiewno-ruszczyzn. Wyej,
na swem miejscu, widzielimy ju, i znakomitsi z tych szermierzy,

a zarazem przewodnicy czasowi i patronowie bahoczestywych brackich

szkó kijowskich, jak z jednej strony Smotrycki i Sakowicz, z drugiej

Mohia i Kossów, prowadzili walk wycznie prawie po polsku.

Wszystkie owe : Epanorthesis, Threnos, Lithos, Exegesis etc. etc. po

polsku wydane — nawet, za maym wyjtkiem, bez tómacze nast-

pnych na jzyk ruski. Tern bardziej zrozumiae, e polemika o prawa

cerkwi bya prowadzona — tylko po polsku. Oto dyzunici podaj
na sejm konwokacyjny 1632 r. » Synopsis albo krótkie spisanie praw

etc. narodowi ruskiemu .. .«, a nastpnie »Supplementum Synopsis
«

''^^°).

Unici za, przeciw wykluczeniu ich od praw dawnych, cerkwi wscho-

dniej nadanych, wystpili w dwóch pismach: »Jedno witej cer-

kwie wschodniej i zachodniej« 1632, oraz »Prawa i przywileje... reli-

gii greckiej w jednoci z kocioem rzymskim... « tego 1632 r. ^*^)

;

nadto » Rusin albo relacya rozmowy dwóch Rusinów — schyzmatyka

z unitem« '634 r. '-^*^). Nie w innym te jzyku wystpowali i mniej

goni autorowie pisemek religijno-polemicznych etc. Z bardziej zna-

nych wskaemy takie jak : »Judicium, t. j. pokazanie o cerkwie
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prawdziwej...* 1638 r. '^''^)
; »Przyczyny porzucenia dyzunjey narodowi

Ruskiemu podane... « Teod. Skuminowicza 1643 r.
^s*)

; »Hierarchia«

Jana Dubowicza 1644, wyej ju wspominana, etc. Podobnie kate-
chizm swój wydaje 1645 r. Mohia w drukarni pieczarskiej po pol-

sku, nie poprzestajc na ruskim onego tekcie. Motywowa za po-

trzeby tego jeszcze na soborze kijowskim 1640 r. w nastpnem wy-

powiedzeniu''^^*): »I w cerkwi naszej ruskiej ksigi sowiaskie s,

których niewiele swieszczennicy ruscy rozumieli, co widzc przeciwnicy

i heretycy nadrukowali ksig, przypisujc i opacznie udajc za pra-

wosawne cerkiewne ksigi jzykiem do wyrozumienia snadnym pol-

skim, w których ksigach wiele bdów heretyckich ; a tak który

takowych ksig dosta i one czyta, i sam tak wierzy, i drugich

take wierzy naucza ; zaczym wiele chrzecianów odpado od wiary

naszej w rozmaite herezye, i tak cerkiew przepiraj, przemagaj i za-

smcaj«. Nawet ksiki do naboestwa bahoczestywe ukadane

byy po polsku. Tak n. p. ^^^)
: jedna z nich powicona awrynowi

Drewiskiemu, czenikowi woyskiemu, przez zakonników w. Ducha

w Wilnie — nawet drukiem gockim wydana ; druga (modlitwy etc),

dobr polszczyzn pisana, drukowana chyba w Czernichowie przed

1654. Miewano te napewno i kazania ju po polsku, kiedy je na-

stpnie w tym jzyku drukowano. Co charakterystyczne n. p., e
miane w cerkwi brackiej wileskiej 1635 r. przez Sam. Szycika Za-

lewskiego kazanie o zesaniu Ducha w., po rusku, zostao przypisa-

nem 2*^) metropolicie Mohile w tómaczeniu polskiem. Dysputy za to,

jeli byway, byy prowadzone chyba przewanie po acinie. Znan
jest taka pomidzy rektorem kolegium mohilaskiego Joan. Gizelem

a o. Miko. Cichowskim S. J. w 1656 r. ^**^).

Pomidzy najbardziej charakterystyczne fakta, uwydatniajce naj-

wymowniej znaczenie jzyka polskiego, w owej epoce, wród baho-

czestywego nawet ruskiego spoeczestwa, policzy naley, e sama

oto wita onego awra pieczarska, posiadajca wasn uprzywilejo-

wan drukarni, w tym a nie w innym jzyku ogaszaa i rozpowsze-

chniaa najdrosze skarby swe moralne. W tym wic jzyku naj-

przód wyszed, wydany 1635 »Paterikon albo ywoty w. Ojców pie-

czarskich* Sylwestra Kossowa -'^'^)
; który po 40 latach ledwie, w r.

1675, w Jenie po acinie p. t. »Religiosae kijovienses cryptae. . . e Pa-

terico sclavonico detegit M. J. Herbinius«, wydano, a dopiero 1678

tylko wyszed on po rusku p. ty t. » Pateryk iii otecznik peczerskij '^^%

Nie w innym wydane 1638 r. »reraturgema albo cuda monasteru

pieczarskiego« Kalnotojskiego '^''*'), w którym to opisie ii" Pieczar* po-

dane s i epitafije polskie na nagrobkach ludzi wybitniejszych owego
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czasu. Pominiemy ju inne wydania awry i poprzestaniemy na za-

znaczaniu, e i do dzi dnia jeszcze przechowuje si ^92) w tamecznej

bibliotece nieco {4) rkopisów polskich, nie liczc pojedynczych aktów, li-

stów etc. w wikszych zbiorach.

Jakie byo znaczenie jzyka polskiego wród ruskiego baho-

czestywego spoeczestwa ju na pocztku drugiej wierci w. XVII- go

niech wiadcz równie, tyle rozbrzmiewajce na ca Ru dyzunick,

wyrazy uniesienia, którymi zewszd witano, podniesionego przywile-

jem królewskim na dostojestwo metropolity etc. Piotra Mohi. Po-

witania te, pozdrowienia, panegiryki — przewanie ju polskie. Wszdy
przemaga ju polszczyzna. Nawet ycie takiego bojownika za prawo-

sawije jak Atanazy Filipowicz opisane '^^^) wierszami polskimi. Tru-

dno te zdecydowa, kto z Rusi caej, w pierwszej epoce unii brze-

skiej, do wybuchu wojen kozackich, uywa wicej jzyka polskiego —
unici czy dyzunici. Wic te i korespondencye hierarchów dy-

zunickich midzy sob i z bractwami, tudzie bractw wzajem, prowa-

dzone ju s w drugiej wierci w. XVII-go po polsku w znacznej

czci. Dowodem tego rkopimienne zbiory po monasterach kijow-

skich 2^^), w których spotykamy: hsty S. Kossowa, jako wadyki
mcisawskiego, do metropolity Mohiy i odwrotnie, z r. 1640; tego
metropolity do bractwa w. Ducha w Wilnie, i odwrotnie 1 646 r.

;

kapituy pieczarskiej do bractwa wileskiego 1647 ; »panów obywate-

lów« do archimandryty wileskiego Tryzny 1647; kapituy pieczarskiej

do tego Tryzny — w tyme roku.

Jeli za w tej mierze posugiwali si jzykiem polskim hierar-

chowie dyzuniccy, a nawet czerce ortokoksalnej awry, to có dopiero

mówi o bahoczestywej szlachcie. O znaczeniu wród niej pol-

skiego jzyka, ju pod koniec pierwszej wierci w. XVII-go, wiadcz
pom, inn. bardzo wymownie same nawet podpisy na aktach urz-

dowych ruskich, odnoszcych si do spraw najbardziej wyznaniowo-

spoecznego charakteru. Otó widzimy, i w tej ju dobie jzyk pol-

ski jest tak dominujcym wród spoeczestwa ziemiaskiego na Ukra-

inie nawet, tak pismo polskie wyparo staro-ruszczyzn, e na takim

akcie, per excel. ruskim, jak akt obioru (1624) na archimandryt pie-

czarskiego (Zacharyasza Kopysteskiego), wyjwszy podpisy 00. du-

chownych, przez wszystkich za to (54) nalecych do obioru »obywa-

teli województwa kijowskiego « zosta podpisanym po' polsku ^^^). Co

wiadczy, e wszyscy oni ju, wida, wynieli znajomo pisma pol-

skiego ze szkó, i aden nie chcia uchodzi (podpisujc si po rusku)

za mniej wyksztaconego od innych; gorliwo religijna wcale tu nie

staa w sprzecznoci z ideaami kultury polskiej. Dalej — protestacya
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szlachty dyzunickiej powiatu kijowskiego przeciw naznaczaniu przez

wadz królewsk soborów dla pogodzenia dyzunitów z unitami —
roku 1629, po polsku redagowana, posiada podpisy przewanie polskie:

na 23 ogóem, polskich 17, ruskich 6 — nb. midzy podpisanymi,

z trzech Trypolskich, jeden ju tylko podpisuje si po rusku, z dwóch

Niewmiryckich, jeden po rusku, drugi po polsku ; na podobneje pro-

testacyi wojskowych oddziau, znajdujcego si pod Malborgiem, na 6

podpisów 4 polskie '^^^). Za pod aktem bractwa kijowskiego, ukada-

jcego si z Mohi 1631 r. o zjednoczenie szkó, jego pieczarskiej

z brack na Padole, po rusku redagowanym, podpisy, z maym wy-

jtkiem, prawie tylko polskie. Wprawdzie dwaj nalecy do bractwa

wadykowie, ucki i turowski, profesor filozofii (Kasyan Sakowicz)

oraz namiestnik (Hieronim), stwierdzajcy wiarogodno aktu, podpi-

sali si po rusku; ale na 32 bratczyków wieckiego stanu ledwie 8

(a wic ^4) podpisaa si ruskiem pismem — i to ludzi mniej zna-

cznych, sdzc z nawisk. Moniejsza za szlachta, jak : Sotan, La-

sota, Strybyl, Woronicz, Proskura, Trzeciak, Pawsza, Lityski — po

polsku; z trzech Trypolskich — znów jeden tylko po rusku, z 2-ch

Wyhowskich — jeden po rusku, drugi po polsku. Nawet podpisy

sawetnych (widocznie) bratczyków — polskie '^®^). Akt obioru prze-

myskiego dyzunickiego wadyki 1633 r., sporzdzony w jzyku pol-

skim, ma jii podpisy wyszego duchowiestwa nawet, z Piotrem Mo-

hi na czele, oraz znaczniejszych ziemian — po polsku ; tylko niszy

kler i szlachta drobniejsza podpisuj po rusku ^^^). Na zapisie ruskim

Anny Mielnickiej bractwu uckiemu 1638 r. podpisuje si nie tylko

ona, lecz i »Jan Mathfiuwicz, rajca miasta uckiego « po polsku; gdy

Jan Wyhowski (przyszy hetman zaporozki i kijowski wojewoda), jako

wiadek, jeszcze po rusku 2**). Na polskim akcie obioru wadyki lwow-

skiego 1641 r. bahoczestywe duchowiestwo podpisao si po wikszej

czci jeszcze po rusku, niektórzy tylko z poród niego po polsku

;

lecz z obecnej szlachty dyzunickiej województw ruskiego i podolskiego

wikszo (81) podpisaa si ju po polsku, znaczna mniejszo tylko

(30) jeszcze po rusku •'^^). Na testamencie Halszki z Hulewiczów oz-
czynej, owej dobrodziejki kijowskiego bractwa, tego 1641 r., ju ona

sama tylko podpisuje si po rusku, wszyscy za wiadkowie (5) po

polsku '^0').

Z biegiem czasu przyszo do tego, e ruskie pismo stawao si

pomidzy rusk szlacht mniej zwykem ni latyno-polskie ; std na-

wet ci z poród Rusi, którzy uywali jeszcze swego rodowitego j-

zyka, oddawali go czasem tern ostatniem pismem, t. j. pisali po rusku

polskiemi literami '^^'^).
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W ostatecznym wyniku — wszystko to, comy powyej o j-

zyku polskim podawali, prowadzio nas programowo ku temu gó-

wnie, aby dotykalniej wykaza nieodzowno samego stopnia znacze-

nia jego w kolegium te mohilaskiem. Otó obowizujcym
on tam by w cigu caego kursu nauk, we wszystkich klasach. Jako

przedmiot bardziej wyczny — wykadano go szerzej w retoryce.

Wprawdzie, wród pozostaych rkopisów, nie wiele znamy polskich

retoryki podrczników, ale gdy si przypomni, i wychowacy kole-

gium z owej doby znali tak dobrze ten jzyk jak rodowici Polacy,

nie podobna ani na chwil wtpi o tem, e i sam jego wykad
by tam prowadzonym, wzgldnie do wymaga czasu, wcale wystar-

czajco.

Ale z drugiej strony, w nieuniknionem tego nastpstwie, kole-

gium te mohilaskie najwicej si przyoyo do rozpowszechnienia

jzyka polskiego po Ukrainie i wogóle ród Rusi dyzunickiej. Ju
sam kolegium tego fundator i pierwsi przewodnicy, jako ludzie idea-

ów polskich przez swe wychowanie, nie tylko uywali polskiego j-
zyka w stosunkach publicznych i prywatnych, lecz, jakemy to ju
w czci widzieli, pisali sami w tym jzyku przewanie. Wychowacy
za jego, wyksztaceni w nowym ju, zachodnim kierunku, tem wi-
cej jeszcze byli przejci polszczyzn, i — do tego stopnia, e piszcy

z pomidzy nich, z czasem, bardziej ju naprawd naleeli, nie tylko

co do samego jzyka, do literatury polskiej ni ruskiej. Ale nie uprze-

dzajmy faktów.

Polski wpyw Z kolei dotknijmy teraz samego charakteru wpywu
szkó wogóle. cywilizacyjnego szkó wogóle za czasów Piotra

Mohiy.

Otó z góry zaznaczy wypada , i o ile wszystkie ówczesne

szkoy w obrbie Rpltej nosiy na sobie jednostajny latyno-polski

charakter, bez rónicy wyznania, o tyle wszystkie one wywieray je-

dnostajny wpyw cywilizacyjny, który z natury rzeczy stawa si pol-

skim. I kolegium Mohiy nie stanowio pod tym wzgldem wy*

jtku. W szkoach dyzunickich przewodnicy tyche, » nauczajc, jak

powiada jeden z gbszych mao-ruskich badaczy dziejów wewntrznych
Ukrainy ^^^), prawosawia, wytwarzali wród niepimiennej spoeczno-

ci ruskiej, bez wszelakiej myli wyksztacone towarzystwo polskie . .

.

Najbardziej rozwinity wyChowaniec ówczesnej ellino-sowiaskiej szkoy
stawa si z natury rzeczy najmniej Rusinem i najwicej Polakiem,

przez swe ideay, przez swój smak i ten jzyk, w którym myli. Po-

lityczne i religijne sympatye mogy go pocign ku sferze ruskiej,
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lecz spoeczne pocigay nieodzownie do polskiej. Nalee do narodu

polskiego w tym czasie, zdaniem caej Europy, znaczyo nalee nie

tylko do spoeczestwa cywilizowanego, lecz i do narodu znakomitego

przez zwycistwa nad Turkami«. Z drugiej za strony oczywicie,

»ruscy wychowacy jezuickich kolegijów i katolickich akademij musieli

nieodzownie przejmowa si czci i mioci, powiada tene badacz,

dla swych przewodników, którzy bardzo czsto dawali z siebie wzór

uprzejmoci dla ludzi, bezinteresownoci w sprawach publicznych i wy-

sokiej chrzeciaskiej pobonoci. Rzecz zrozumiaa tedy, wyszo
kultury, wykwintno manier i urok, wywierany na mode umysy
przez talenta przewodników podbijay na zawsze naszych uczonych

sferze obcej jako wzorowej «. Wic te i »to, co byo uznanem za lite-

racko wielkie w Krakowie i Warszawie, nie mogo by maem — dla

Kijowa... « W naturalnem czego nastpstwie i »autorowie te (Ru-

sini), jak robi uwag ^''^) równie gboki polski badacz kulturalno-mo-
ralnych stosunków Rusi w owej epoce, nawet gdy po rusku pisali,

po polsku myleli, z polskich szkó wyszli, z polskich dzie czerpali.

I dziwne, dodaje on, sprawiaj wraenie pomniki, z ich polskim szy-

kiem i doborem sów, a z ruskiemi kocówkami, drukowane cyrylic,

pomniki unii, nie horodelskiej, lubelskiej lub brzeskiej, lecz gbszej,

bo duchowej, wiadczcej o zdobyczach kultury polskiej na wscho-

dzie«. Ale te i odwrotnie: jeli nawet w duchu ruskim pisali, uy-
wali jzyka polskiego lub spolszczonego cakowicie. Tak naprz. ^^^)

:

smutne zajcie w Ostrogu 1636, wywoane bezwzgldnem zachowa-

niem si dziedziczki jego Anny Aloizy z ksit Ostrogskich Chod-

kiewiczowej wzgldem swych bahoczestywych poddanych, i uyte za

tre rymowanej opowieci pod tyt. »Lament«, opisane zostao o ile

si zdaje, pierwotnie po polsku ; lecz i wersya tego ruska nosi, mimo
swej treci, cechy jzykowe i wersyfikacyjne zupenie polskie. O ry-

mach polskich na cze znanego szermierza ortodoksyi Atanazego

Filipowicza juemy wspominali. Nie do na tern — bya nawet sa-

bo popisywania si polszczyzn w warstwach niszych, nie obezna-

nych naleycie z jzykiem : jako przykad charakterystyczny wska-

emy *°*) nadpis na jednym z rkopisów Zotowerchego monasteru

w Kijowie, na którym posiadacz jego niejaki Jastreb, po nadpisie

ruskim, powtórzy to samo niby po polsku: »sia ksiga nazewecaja

Treod postnaja kupi rab boy Zinko Jastczeb i da za niu penc. pols.«.

Oczywicie, razem z cywilizacy istotn, zaszczepiay si w ruskiem

spoeczestwie i ujemne cechy jej ówczesne. Zaszczepiay si
pom. inn. panogiryzm i wierszomania. W kolegium mohilaiiskiem nie

mao te zuyto si wychowaców jego ^"') na wszelkiego rodzaju:

AKADEMIA KIJOWSKA.
*

8
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»Wizerunki cnot«, »Imphologie«, »Eucharystyony albo wdiacznosti«>

»Euphonii weseobrmiaczyi« etc. etc; takie panegiryki od czasu

powstania kolegium mohilaskiego poczto pisa wyczniej po pol-

sku. Nie mniej te poczo wczenie grasowa wierszoklectwo : » pier-

wszy Rusin zaraony polsk wierszomani« ^°^) by to Herasym Dani-

owicz Smotrycki (ojciec Melecyusza), autor pisemka » Klucz carstwa

nebesnaho« wyd. 1587 r. jeszcze.

Obrazowo te maluje ostateczny rezultat tego gbszy znawca

wewntrznyci stosunków Rusi w owej epoce P. Kulisz. »Bez wzgldu
na nieustanne spory teologiczne z unitami i katolikami, nigdy, po-

wiada on ^^^), najmniejszego cienia jakiego separatyzmu nie da si
dostrzedz w naszych literackich wypowiadaniach si o ywiole pol-

skim. Znajdowalimy si pod urokiem jego przesadnej sawy...

W duszy kadego ruskiego preceptora tkwio przewiadczenie zna-

komitej, przygnbiajcej wyszoci polskiego jzyka i obyczaju nad

ruskim. Polska chepliwo sprowadzaa nas ku samounicestwianiu.

Polska duma wdraaa naszym pismiennikom uniono. Wyszo
polskiej ogady towarzyskiej, obycia si ze wiatem i tego, co w try-

bie polskim nazywa si »okazaoci « przygniatay nas do samej ziemi.

Mówic o naszych przodkach wogóle — stalimy twardo i dumnie

na swym rodzimym gruncie jedynie dotd tylko, dopóki nasze ubó-

stwo i nasze zacofanie nie niepokoiy naszego przewiadczenia. Lecz

skoro tylko polska kultura dawaa nam inny pogld na nasze pooe-
nie, odstrczaa nas ona od ruskiej sfery w gbi duszy naszej i nie-

dostrzeenie dla nikogo przygotowywaa do ról Kuncewicza, Smotry-

ckiego, Sakowicza, Józefowicza, Chodyki«. A dalej jeszcze: »Kiedy

wyksztacenie umysu i smaku podug wyrobionego przez acisk
scholastyk programatu zaczto uwaa za nieodzowne, wtedy dwory

ruskich panów i szkoy wysze, w których nasi patronowie umieszczali

swych klientów, stay si rozsadnikami ludzi, co, nawet nie odrzuca-

jc ruskiej swej narodowoci, podkopywali j przez swe polskie ideay

i sympatye«. Oczywicie protest przeciw polityczno spoecznym po-

rzdkom Rpltej, jaki wybuch w ziemiach jej ukrainnych wanie pod

koniec pierwszej poowy wieku XVII-go, n i e by wcale negacy za-

razem cywilizacyi polskiej.

Charakter prze- Wiadomem jest te bowiem dostatecznie, e dwie

wiadczenia naro- tak róne rzeczy, jak kultura polska i poczucie na-

dowo-ruskiego. rodowe ruskie, szy jednak bardzo dobrze z sob
w parze. Lecz w czeme spoczywao, na czem zaleao owo poczucie

narodowej odrbnoci ruskiej, idce w parze z obc sobie kultur ?
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Oto kultura polska wkraczaa na Ru pocztkowo wcale nie we
wasnej wyranej postaci, jakiej wtedy i sama nie posiadaa, lecz

w aciskiej, zachodnio-europejskiej, wszech- europejskiej oniemal. Kade
spoeczestwo europejskie tedy, wzmagajce si cywilizacyjnie, musiao

si jej podda
;
poddaa si wic owej aciskiej kulturze i, wcignita

przez Polsk i Litw w splot system atu zachodnio - europejskiego,

Ru. Nie byo to przecie poddaniem si kulturze polskiej, drzemi-

cej jeszcze w upieniu dziecistwa. Ale przyszed czas na zrzucenie

pt aciny i wykwitu samoistnej kultury polskiej. Spoeczestwo ru-

skie, tak na Litwie jak i w Koronie, nie przygotowane do wytwo-

rzenia odrbnej kultury wasnej, tem chtniej zamienia, zupenie obc
sobie, acisk na sobie blisz polsk. Przyjmujc j atoli , za-

wsze po dawnemu nie przestaje by spoeczestwem ruskiem. Utrzy-

muje one przy tej odrbnoci odmienno wyznania religijnego. Cho,
z biegiem czasu, utrzymuje tych tylko jedynie, co pozostali wierni

staremu obrzdkowi. A i z tych nawet przeciw kulturze nikt prawie

nie protestuje, od niej si nie uchyla ; cech odrbnoci narodowej

pozostaje tylko wyznanie. I odrbno ta (po dawnemu) z kultur

polsk zupenie si godzi. Wytwarza si ztd przecie dwoisty

charakter inteligencyi ruskiej, tak szlachty jak nieszlachty, prowadzcy

do znanego »gente Ruthenus, natione Polonus «. Nie dosy na tem, ci

nawet z przedstawicieli »narodu ruskiego*, co si nie decydowali wy-

powiada otwarcie jako »Poloni«, a ród tych i hierarchowie w dyzu-

nii zostajcy, byli waciwie, nie tylko kulturalnie i politycznie, lecz

i narodowo nawet takimi. Dla nich kultura polska bya ich

wasn; yli ni tedy sami i przekazywali nastpnym pokoleniom:

przez szko, wasny udzia w polskiem pimiennictwie i t. d. Zni-

enie si do ludu, by wzi od niego zasiek oywczy, uwaanem by

byo, wobec gotowej wyrobionej kultury, gotowego a bogatego wzgl-

dnie pimiennictwa , za niedorzeczne nowatorstwo, barbary niemal

tracce. Przedstawicielom podobnym »narodu ruskiego« chodzio gó-

wnie o utrzymanie tylko odrbnoci obrzdkowej, cywilizacy i hte-

ratur chcieli mie jedne, wspóln dla wszystkich odamów przewo-

dniczcej warstwy w Rpltej. To, co tak obrazowo a wiernie wypo-

wiedzia, jakemy widzieli wyej , dokadny znawca Rusi i ruskoci

we Lwowie, da si zastosowa i do caej Rusi ówczesnej w pewnej mie-

rze ; a co do Kijowa wyczniej , wzór wytworzony, moc nieodzo-

wn hi.storycznej konsekwencyi , w stolicy czerwieskiej pocz od-

dziaywa i tutaj niepowstrzymanie. Dosy przypomnie ^'°) wójtowa-

nie tam Chodyków.



IIO —

Pierwsi przewodni- Po tem wszystkiem, comy powyej o kolegium

cy mohiiaskiego mohilaskiem powiedzieli, wypada nam te nieco

kolegium. doda O pierwszych jego przewodnikach oraz jego

wychowacach wybitniejszych. Poczynamy tu od przewodników, na-

czelne miejsce wród których niezaprzeczenie naley si samemu funda-

torowi, co obok swoich wielolicznych prac i zabiegów odznaczy si

te, dla dania przykadu innym, i sw dziaalnoci pimiennicz. Ro-

zumiemy tu Piotra Mohi. Poznalimy go poprzednio jako czowieka

czynu wogóle, tu dotkniemy jego prac w zakresie pimienniczem wi-

cej, pozostawiajc ogóln charakterystyk i ocen jego publicznej,

obywatelsko-politycznej dziaalnoci na sam koniec ustpu.

Piotr Mohia, Wooch z pochodzenia, zwizany ze spoe-

czestwem polskiem kultur nadewszystko, z Rusi za, przeciwn

religijnej unii, swem wyznaniem wasnem, o ile nie bra za cel swej

dziaalnoci adnych zada wycznie narodowych, o tyle te, jako

pisarz uywa w potrzebie, bez rónicy, takiego jzyka, jaki uwaa
za odpowiedniejszy na razie. Gdy chodzio o zaradzenie brakowi pe-

wnych ksig obrzdowych, o pomnoenie poytecznych pism religij-

nych, o katechizacy i t. p., ucieka si on oczywicie do ówczesnego

jzyka sowiano-ruskiego, czy cerkiewno-ruskiego ; lecz w polemice

religijnej z przeciwnikami uywa z natury rzeczy polskiego jzyka,

pomimo i przeciwnicy byli to wanie Rusini. I wogóle, w stosun-

kach, tak wyksztaceszej Rusi ówczesnej, jak i jego samego jzyk
wcale nie krpowa. Otó, jako archimandryta jeszcze, wyda on ^")

po sowiano- rusku, w drukarni pieczarej : »Liturgiarion« 1620 roku,

»Triodion» 1631, przypisany Tomaszowi Zamoyskiemu; do czego do-

da potem, ju jako metropolita, »Wielki Trebnik«, przeoony z gre-

ckiego i dr. 1646. W r. 1639 wyda p. t. »Antologia« — »molitwen-

nik« dla »Spudeow« t. j. uczniów kolegium. Podobnie cerkiewno-

ruskie jest jego kazanie, miane w awrze 1632 r. i z tyt. »Krest

Chrysta spasytela« powicone, krewniakowi, ks. Jeremiaszowi Wi-

niowieckiemu. Katechizm zato, druk. 1645 r. wyda i po rusku i po

polsku p. t. » Zebranie krótkiej nauki o artykuach wiary jako cerkiew

wschodnia uczy«. Z drugiej za strony znany jego polemiczny »Lithos

albo kamie z procy prawdy «, dr. 1644, pisany ju po polsku; i na-

wet nigdy ^'^) nie wydany w tómaczeniu ruskiem. Oczywicie po polsku

te bya miana i, wspominana ju, mowa duchowna przy lubie Janu-

sza Radziwia podkomorzego w. ks. litew. z Mary córk Wasyla

wojewody i hospodara wooskiego w cerkwi w Jasach — drukowana

potem w monasterze pieczarskim kijowskim 1645 ^'^)- Notatki domowe
(wykaz kosztounoci etc.) spisywa metropolita ^^*) podobnie po pol-
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sku. Pamitnik swój wszake, przechowany w rkopisie w bibliotece

kijowsko-sofijskiego soboru, pisa po sowiano-rusku; waciwie — jey-

kiem sztucznym, jak i wogóle we wszelkich ruskich niby pismach

jego, zbhonym tyle do sowiano-bugarskiego co do sowiano-ru-

skiego 3^^), jednem sowem jzykiem który chyba woosko-sowiaskim

nazwaby byo mona. Zreszt nie krpowa si on wcale w wybo-

rze jzyka: po polsku pisa naleycie i chtnie, a jeli uywa w pi-

smach swych i wydaniach, nawet poza ksigami obrzdowemi owego

niby sowiano-ruskiego idyomatu, to wicej dla udowodnienia wasnej,

podejrzewanej zawsze przez gorliwców, ortodoksyi a zarazem dla da-

nia z siebie przykadu, wobec potrzeby oddziaywania na szersze, mniej

po zachodniemu wyksztacone masy. W korespondeneyach te swoich

uywa obydwu jzyków zarówno ; czciej jednak pisuje po polsku.

Tak z przyszym swym nastpc na metropoli a wadyk mcisaw-

skim Kossowem (1640) pisuj do siebie listy polskie. Z bractwami

rónie: list do bractwa przemyskiego 163 1 r. po rusku ^*^); do bractwa

wileskiego . Ducha 1646 r. po polsku 3^^). Ale te nieraz pisuje i do

szlachty dyzunickiej po rusku : znany jest jego list do p. Pawa Szy-

szki Staweckiego, z wezwaniem, aby przyby do Kijowa na uroczyste

wstpienie jego na metropoli i powicenie metropolitalnej cerkwi

. Sofii, 1632 r. ^'^).

Odpowiednio do dawanego z góry przez samego Mohi przy-

kadu, poczli i jego podwadni a wychowacy uywa w stosunku

z nim samym obydwu jzyków, ze wzrastajc wci przewag pol-

szczyzny ^^^). Po rusku wita go 1632 r. szkoa jego bracka, w pierw-

szem swem wystpieniu, pisemkiem »Ewcharistirion albo wdiacznost'«
;

drukarze za pieczarscy, w tyme roku 2>Imnologi«, a 1633, ju jako

metropolit »Eufoni«. Ale te jednoczenie witaj go i po polsku

:

1632 r. ci braccy »spudeje« którzy te wydaj 1633 r. na cze jego,

ju jako metropolity, »Mnemozyn sawy... « W tyme jzyku zostay

wydane panegiryki ku jego uczczeniu: »Felix Cometa«. Aleks. Sku-

mina Tyszkiewicza, oraz »Aurora« w tyme 1633 r. Nawet ^'^^) na

pomiertne jego uczczenie mnich pieczarski Józef Kalimon, wychowa-

niec kolegium, wyda 1647, w drukarni awrskiej po polsku: »al

ponowiony po pogrzebie janie przewielebnego ojca Piotra Mohiy
archiepiskopa metropolity kijowskiego... «.

Przechodzc nareszcie do okrelenia samego faktycznego sto-

sunku Mohiy do kolegium, co przybrao jego miano, zaznaczy

wypada, i by on prawdziwym jego kuratorem i protektorem
a do ostatniej chwili ycia i nie zapomnia te o niem przy mierci.

Broni go nawet sam pimiennie, w gonem »Lithos« od zarzutów
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przeciwników (Sakowicza), pomawiajcych, pom. inn., szkoy jego

wogóle o herezy, upewniajc stanowczo :
^^^j »bo jako adnego here-

tyka w nich nie masz, któryby nauki tradowa, tak i po heretycku

nie ucz; wszyscy bowiem profesorowie s zakonnikami, kapanami,

wyznawcami prawosawno-katolickiej staroytnej greckiej wiary i na-

boestwa, i z dziadów, pradziadów swoich aden nie by reHgii innej

tylko staroytnej greckiej i nigdzie si w heretyckich szkoach nie

uczyli». W testamencie za swoim na rok przed mierci dn. 22

grudnia 1646 r. (i stycznia 1647) sporzdzonym, tak oto ^^^) odnonie

do kolegium wyraa, po polsku, ostatni sw wol : Najprzód tedy

wypowiada, i zostawszy metropolit, a » widzc (e) nie przez co in-

nego upadek w narodzie ruskim witobliwego naboestwa jako przez

to, e adnego wiczenia i nauk nie mieli, to votum moje polubiem
Bogu mojemu — wszystkie moje z rodziców pozostae dostatki i co-

kolwiekby od powinnej posugi miejsc witych mnie powierzonych

przychodów z dóbr nalenych tu zostawao, obracam czci na po-

prawy erygowanych domów boych, z których aosne zostaway

ruiny, czci na ufundowanie szkó w Kijowie, z praw i swobód
narodu ruskiego, z osobliwej te aski Jkr. mci pana naszego, i po-

zw^olonych i uprzywilejowanych. ..« Poczem na owe szkoy kijowskie,

na swoje ukochane kolegium, które nazywa »unicum pignus meum«,
»chcc (je) na potomne czasy radicatum zostawi*, znaczne zapisuje

sumy; jako te »bibhotek ca jzyków rónych, w któr (powiada)

przez wszystek wiek swój fundowa si... Za które beneficie powinno
t wkada na potomne czasy, i w szkoach kijowskich, wedug przy-

wileju Jkr. mci, tak jak za ywota jego uczy maj... Co si tyczy

(nadto) kolegium kijowskiego, to takowe Jwm. Im. panom: Aleksan-

drowi Ogiskiemu wojewodzie miskiemu, i\damowi z Brusiowa Ki-

sielowi kasztelanowi kijowskiemu, Bogdanowi Stetkiewiczowi kaszte-

lanowi nowogrodzkiemu, Bogdanowi Ogiskiemu choremu w. ksi-

stwa litewskiego, Teodorowi Proskurze Suszczaskiemu pisarzowi ziem-

skiemu kijowskiemu, oraz ksitom Czetwertyskim i innym Ichm
prawosawnym panom in patrocinium podawa«. »Bywszy (za) do osta-

tniego kresu ycia mego bogomodlc wiernym Jkmci pana mego
miociwego, tyme i z tego wiata schodz i tem mój testament

kocz... « — pisze zamykajc dyspozycy woli swej ostatniej.

Po Piotrze Mohile nastpne zaraz miejsce, pomidzy pierwszymi

przewodnikami brackiego kolegium, zajmuje Sylwester K o s s o w,

póniejszy metropolita podobnie i dzielny owego kolegium piórem

obroca ^^^). Urodzi si on w województwie witebskiem, w skromnej

ziemiaskiej biaoruskiej rodzinie Kosów czy Kossowów. Wychowanie
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pierwotne otrzyma chyba gdzie na Litwie, nastpne za studya od-

bywa w Akademii zamojskiej. Dalej przebywa pewien czas we Lwo-

wie, zkd wezwanym zosta przez Moii do jego pieczarskiej w Ki-

jowie szkoy. W kolegium wykada retoryk, a potem filozofi. Od
r. 1632— 34 by arciimandryt monasteru pieczarskiego, w 1635 za
wywicony na wadyk mcisawskiego etc. Przyjaciel, powiernik

i gorliwy wspópracownik Moiiy, we wszystkiem, nie mniej w za-

kresie szkolnictwa. W 1647 jego nastpca na metropolii. Na tern za
Wysokiem stanowisku, o ile zawsze wierny obroca wschodniej dyzu-

nickiej cerkwi, o tyle, wród rozpasanej burzy tej doby, niezachwianej

statecznoci prawy syn Rpltej a do swego zgonu w 1657 r. Róny
niezmiernie usposobieniem i charakterem od Mohiy, podziela on jego

ideay polityczne i cywilizacyjne; twardy jak tamten w sprawach wy-

znaniowych, by podobnie jak tamten szczerym zwolennikiem osta-

tecznego pojednania rozrónionej w Rpltej Rusi oraz gorliwym pro-

motorem wród niej cywilizacyi zachodniej. Na stanowisku metropolity

prowadzi dalej zamierzenia swego poprzednika: jest przeciwnikiem na

Ukrainie zarówno gorliwca latynizmu Tyszkiewicza jak i aryanina

Niemirycza, a có dopiero ambitnego wichrzyciela Chmielnickiego —
i trzyma z wojewod bracawskim Kisielem i archimandryt awry
Tryzn. Jak tamci wszyscy przecie przejty ideaami polskiej kultury.

W polskim te jzyku wyda 1635 r. gone swe, a wskazywane ju
wyej »Exegesis«, napisane w obronie szkó mohilariskich przeciw za-

rzutom protestanckiej herezyi, robionym przez unitów i najprawdopo-

dobniej przez samego metropolit Rutskiego. W tyme jzyku wyda
równie 1635 ''• »Pa.terikon albo ywoty . Ojców pieczarskich«.

A moe te porednio nalea do uoenia owego »Lithos«, rzuconego

przeciwnikom bahoczestya z inicyatywy oraz za przewodem Mohiy.
Po rusku za wyda Kossów 1637 r. w Mohilewie 5>Didaskalia albo

nauka... o siedmiu sakramentach iii tajnach...« Owo to pismo, poma-

wiane nastpie lógo r. o herezy przez patryarch moskiewskiego

Joakima, bronione stanowczo wogóle przez Rusinów, wychowaców
mohilaskiego kolegium, a pom. in. przez (w.) Dymitra Rostowskiego,

kiedy, jako Dymitr Tuptaa, by jeszcze ihumenem w Baturynie. Od-

piera on za ostro a bez ogródek przeciwników od pónocy, powia-

daj ^"^•*) »Ostawlaja w Moskwie mudrstwowati hreczeskich iii hreko-

atinskich uczytelej, my (Rusini, Kijowianie) jakoe nauczychom sia ot

otec naszych, tako ispowiedujem*.

Rektorowie pierwsi. W szeregu rektorów bracko-mohilaskiego kolegium

pierwszym by Isaja Trofimowicz Kozowski, zajmujcy wane to
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Stanowisko od 1632—38 r.^^^). W r. 1633 zosta on ihumenem mona-

steru nikolsko-pustyskiego, gdzie i umar 1651. By to przedewszyst-

kiem teolog. Znany jego po rusku napisany katechizm p. t. »Prawo-

sawnoje ispowiedanje katoliczeskoj wiery«, wyd. 1640 r. Uczy si
on podobno na zachodzie, moe i za granic ; do Kijowa za, jakemy
widzieli, wezwany razem z Kossowem przez Mohi. Dla charaktery-

styki eklektyzmu, e tak powiemy, poczucia narodowego samych pro-

fesorów kijowskiego kolegium pocztkowej jego doby wskaemy tu

pom. inn. i na list tego Trofimowicza do namiestnika metropolii

o. Teofila. List sam ^'^^) napisany po rusku, jzykiem zblionym do

ywej (pewnie) ówczesnej mowy wyksztaceszego ruskiego towarzy-

stwa; ale adres polski, i podpis te pod owym ruskim listem — nie

inny, mian.: »w. mci wszego dobra yczliwy brat i bogomodlca Isajus

Trophinius rektor kijowski ihumen djatioowski«. Za rektorstwa jego

pierwszymi profesorami w kolegium mohilaskiem byli ^2^), oprócz

jego samego, wykadajcego filozofi, czercy którzy przeszli tu byli ze

szkoy awrskiej, mian. Sylw. Kossów prof. retoryki i Antoni Pacew-

ski poetyki, wykadajcy do 1633/4 roku szkolnego. Nastpnie w tyme
roku pocz wykada filozofi Kossów. Na ich miejsce potem przy-

bywaj nowi profesorowie, wychowacy innowierczych polskich i za-

granicznych szkó wyszych: o. Józef Kononowicz Horbacki, wyka-
dajcy w r. 1635/6 kurs retoryki, przechowany do dzi; towarzyszem

jego modszym by Innocenty Gizel, ucze Akademii lwowskiej, do

1639/40 szk. roku; o. Kotkowski wykada w 1637/8 poetyk, za
w 1638/g retoryk; Rafa Zarzecki by nauczycielem syntaksymy

w 1636/7 r.

Sofroni P o c z a s k i ^^^) podobnie jak jego poprzednik, wysze
wyksztacenie mia otrzyma na zachodzie, za granic. W roku 1632

zosta profesorem retoryki w kolegium brackiem, nastpnie kazno-

dziej przy awrze pieczarskiej. Na danie patryarchy Nektaryusza,

wysany, jakemy ju wspominali, przez Mohi, z kilku wychowa-
cami tego kolegium do Jas dla zaoenia szkoy bahoczestywej ; lecz

z powodu wszcztych tam niepokojów nie zdoa tego doprowadzi do

skutku. Po powrocie z Wooszczyzny w r. 1638 zosta rektorem mo-

hilaskiego kolegium i pozostawa na tern stanowisku do r. 1 640

;

poczem znów przeszed do Jas na ihumena tamecznego monasteru.

By to tej miary uczony, e profesor teologii w Konstantynopolu Kor-

dali przysya mu do recenzyi swojej »Epistola dogmatica«.

Ignacy Oksenowicz Staruszycz ''^'^^) by najprzód pierwszym re-

ktorem kolegium w Hoszczy na Woyniu (1639— 4o)' dokd przenie-

sionem zostao kolegium winnickie ; nastpnie zosta w 1 640 rekto-
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krótko, bo r. 1642 widzimy go ju ihumenem monasteru wydubie-

ckiego pod Kijowem, gdzie te r. 1651 i umar, jako tytulat eparcliii

mohilewskiej. Uywa sawy dobrego kaznodziei; lecz z mów jego oca-

laa tylko jedna — ruska: » Kazanie pohrebowoje nad tiom j. ow.

kn. liii wiatopoka na Czetwertni Czetwertesk^ho rotmistra kwar-

cianaho J. kor. msti prez wielebnaho hospodyna otca i ihumena mo-

nastyra bratskaho otprawowanoje w Tymonowce 1Ó41 r.« Musimy tu

doda jeszcze, i w annaach kolegium mohilaskiego o. Oksenowicz

pamitny jest tem, e na jego imi wanie zosta wydanym ^^^) przy-

wilej króla Wadysawa IV- go 1640 r., zatwierdzajcy poprzednie.

Józef Kononowicz H o r b a c k i ^^^) » dobre podwizawszyjsia o ucze-

nii w szkoach«. wykada najprzód w r. 1635/6 w kolegium brackiem

kurs retoryki, przechowywany do dzi; od 1639 za do 42 kurs filo-

zofii, z którego podobnie przechowaa si dyalektyka i logika.

W r. 1642 zosta rektorem tego kolegium, na którem to stanowisku

przeby lat 4. Poczem mianowany ihumenem monasteru . Michaa

zotowerchego w Kijowie, w kocu r. 1650 za powicony na wa-

dyk biaoruskiego, i w tyme roku umar. Rektorstwa swego, zdaje

si, niczem nie upamitni.

Ostatnim z rektorów brackiego kolegium za ycia Mohiy by
Innocenty Gizel (1645/6); ale tego dziaalno przewana waciwie

ju do innej epoki naley.

Znaczniejsi wycho- Znaczniejsi nadto wychowacy brackiego kolegium

wacy. za Mohiy byli nastpujcy ^^2)

:

Epifani Sawiniecki po skoczeniu nauk w Kijowie, podró-

owa za granic, a po powrocie zosta mnichem i nauczycielem w mo-

hilaskiem kolegium. By to podug wspóczesnego wiadectwa: »mu
mnohouczenyj, aszcze kto in taków wo wremeni sem, ne tokmo hram-

matyki i retoryki no i fiosofii i samyja fioohii izwiestnyj byst' ispy-

tatel i iskusnijszyj razsudytel i opasnyj pretokownik ellenskaho, sa-

wienskaho i polskaho dyalektow«. Istotnie jeden z tych, co zaszcze-

piali zachodni, kijowsk ówczesn, cywilizacy na Moskwie. Gdy

bowiem koo roku 1648 bojar Rtyszczew, który zawiza by przy

zaoonej przez si w pobliu miasta Moskwy »preobraeskiej pu-

styni* uczone bractwo dla tómaczenia ksig witych, odwoa si

do metropolity Kossowa o zasilenie go odpowiednimi pracownikami,

zosta tam pomidzy innymi posanym Sawiniecki. Odda si on te

z caym zapaem wskazanemu zadaniu, w dokonywaniu którego by
wzorem dla swych wspópracowników. Nie poprzestajc na tómacze-
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niach, uoy »Ponyj Leksikon sowiano - greko -atinskij«. Nastpnie

zawiadywa pewien czas moskiewsk drukarni ; nakoniec zosta wzity

przez patryarci Nikona na nauczyciela do szkoy patryarszej w Czu-

dowym monasterze, gdzie dokoczy ywota w r. 1674. Czy za ten

»opasnyj pretokownik«, pom. inn., i »polskaho dyalekta« pisa te co

i sam po polsku — tego nie wiemy,

Arseni Satanowski, po ukoczeniu nauk w kolegium zosta

hieromonacliem monasteru brackiego a zarazem nauczycielem, podo-

bnie jak Sawiniecki ; którego te nastpnie zosta wspópracownikiem

przy tómaczeniu ksig z jzyka greckiego — wezwany jak tamten

w owym celu do Moskwy.

Teodozy Safonowicz, pocztkowo nauczyciel w mohilaskiem

kolegium, od r. 1655 za ihumen monasteru . Michaa zotowerchego.

Wyda w r. 1672 prac hitoryczn p. t. „Chronika z letopiscow sta-

rodawnyci, z . Nestora peczerskiego i inszych, take z chronik pol-

skich o Rusi«.

Nadto, obok znakomitszych wychowaców brackiego kolegium,

jak Joannicy Galatowski i azarz Baranowicz, o których b-
dzie niej, wybitniejsi

:

Gabryel D o m e c k i , wiadek wzburzenia Kijowian etc. przeciw

pierwotnej szkole pieczarskiej Mohiy 163 1, dziaalno sw powan
rozwin dopiero na Moskwie waciwie. Do 1691 r. by on tam ar-

chimandryt Simonowa monasteru i bra czynny udzia w teologi-

cznych sporach, roznieconych na pónocy przez gonych w swoim

czasie greckich wichrzycieli polemicznych Lichudów. Dotknity tem,

e pisma drukowane w Kijowie poczto w Moskwie podejrzewa na-

tarczywie o pochylanie si ku zdaniom »papieniczym«, wystpi on

otwarcie przeciw Lichudom. Lecz gdy na soborze moskiewskim 1690 r.

sam patryarcha Joakim (»czowiek mao wyksztacony i dziki fana-

tyk« ^^'*), przypisa pochodzenie pewnych mniemanych bdów inicya-

tywie uczonych kijowskich i zakaza niektóre ich* pisma, wtedy Do-

mecki uleg przeladowaniu. Wszake za patryarchy Adryana, uwol-

niony od cicych na nim zarzutów, otrzyma jurjewski monaster,

w którym te przebywa do r. 1708. Z pism jego jedno tylko zostao

wydanem, mian. »Put' k wiecznosti...«

Ignacy Jewlewicz, ur. 1619 r. na Biaorusi rozpocz nauki

w szkole brackiej, przed 1Ó32 r. jeszcze, studyowa dalej w kolegium

mohilaskiem, a potem w Akademii zamojskiej. W r. 1647 zosta

czercem w Kijowie, a nastpnie archimandryt monasteru . Borysa

i Hleba w Poocku, gdzie w r. 1036 wita cara Aleksego Michajo-

wicz. aPrzyjty 1658 roku ze swym monasterem pod bezporednie
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zwierzchnictwo patryarchy przez Nikona, da potem 1660 r. na sobór

»Gos« w jego obronie. Zostawi Jewlewicz ciekaw autobiografi ^^^)

po polsku pisan.

Antoni Radywiowski, kaznodzieja w awrze a potem itiu-

men pustyskiego monasteru . Mikoaja, mia si odznacza wymow
Znane jego »Oliorodok Maryi Boiorodycy« i »Wieniec Cirystow«,

Teofan, liierodyakon moskiewskiego Czudowa monasteru, je-

den z tyci ciyba, co przybyli na Moskw ze Sawinieckim etc. Prze-

tómaczy z polskiego pismo znane p. t. »Dezyderyj...«, z aci-
skiego za »Sonecznik«.

Oprócz wymienionych dotd, jeszcze niektórzy, jak ^^^)

:

Klemens Staruszycz, brat modszy Ignacego, rektora mohil.

kolegium, ihumen monasteru wydubickiego pod Kijowem, gdzie umar
1664 roku.

Teodozy Baiewski, nauczyciel poetyki w teme kolegium w roku

1646/47.

Melety Dzik, kolega azarza Baranowicza, etc.

A nawet Porfirij Trofimowicz Siemienników, z czasem djak mo-

skiewski, za porednictwem którego Rtyszczew wezwa do Moskwy
trzech jego kolegów : Stawinieckiego, Satanowskiego i Damascena
Ptyckiego.

Przy okolicznoci mona tu zwróci uwag, e na Moskwie ^^®)

wczenie uczuto potrzeb zwrócenia si o pomoc w sprawie oywie-

nia ruchu cywilizacyjnego do starej Rusi; szczegónie za od czasu,

gdy z wysanej za Borysa Godunowa ua Zachód, dla nauki, mo-
dziey aden do domu nie wróci. Zreszt same wzgldy wyznaniowe

zadecydoway o wikszej odpowiednioci w-ysyania nadal modziey
moskiewskiej na Ru polsk, jak niemniej brania nauczycieli stamtd.

Gdzie wychowywali si tak wyksztaceni ludzie, ze sfery szlachty

bachoczestywej, jakimi byli dwaj póniejsi hetmanowie zaporocy —
Wyhowski i Tetera — nie wiemy.

Kolegia drugo- Gorliwy o wiksze, ile mona, udostpnienie zacho-

rzdne. dniej cywilizacyi, bez ujmy dla bahoczestya wscho-

dniego, Mohia zaoy jednoczenie z kolegium kijowskiem filialne

w ówczesnej faktycznej stolicy województwa bracawskiego — Win-
nicy. Isniao ono tam przecie ledwie lat kilka od 1632— 39; rekto-

rem za tego kolegium by, prawdopodobnie ju od 1632 r., Sofroni

Poczaski, póniejszy rektor kolegium kijowskiego — a do r. 163S

chyba ^^''). W r. 1639 kolegium winnickie zostao przeniesione do

Hoszczy na Woyniu,
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w Hoszczy do r. 1638 istniao koleg-ium aryaskie. Regina

z Hojskich ks. Soomerecka, gorliwa wyznawczyni bahoczestya, zo-

stawszy w tym roku dziedziczk owego gniazda swego rodu, znosi

tamto kolegium, funduje monaster wasnego wyznania , a przy nim

szkoy, które oddaje pod opiek Mohiy ^^^). Utrzyma je te jako dy-

zunickie, i nowonabywca 1643 Hoszczy, równie gorliwy ortodoksa,

Adam Kisiel. Byli tu rektorami 3^^)
: w r. 1639/40 Ignacy Oksenowicz

Staruszycz, póniejszy rektor kolegium kijowskiego; od 1640 do 1643

moe— Innocenty Gizel, podobnie póniejszy rektor kijów, kolegium

etc; koo 1645 ukasz Szaszkiewicz; k. 1647 za azarz Baranowicz

jakoby. Za rektorstwa Sylwestra Hoowczycza, w 1672 r. ^^°) kole-

gium w Hoszczy zgorzao; za r. 1684 monaster tameczny zosta,

moc przywileju królewskiego, oddany wadyce lwowskiemu Józefowi

Szumlaskiemu, skrytemu unicie.



Znaczenie szkó i wogóle dziaalnoci P. Moliiy.

Znaczenie szkól Co do doniosoci znaczenia szkó Piotra Mohiy wo-

Mohiy. góle, to mona miao wypowiedzie zdanie, i skut-

kiem jego osobistyci oraz wspópracowników jego usiowa, odpowia-

day one najzupeniej zakrelonemu dla nich celowi. Kasyan Sako-

wicz, sam niegdy rektor szkoy brackiej w Kijowie, potem, jako juz

unita, osypujc, w swem gonem »Epanorthesis« (1642), zarzutami

szkoy ówczesne unickie, powiada otwarcie, e » cakiem inaczej u sctii-

zmatyków, u Mohiy, w Kijowie i Hoszczy. ..« Jego reform i funda-

cyj nie moe on dosy wychwali ; auje tylko, e »schizmatyk«.

I istotnie te, w miar jak upaday szkoy unickie wedle proroctwa

Sakowicza, wzrastay kijowskie, i rola, uprawiana tak gorliwie przez

Mohi, wydaa, powiada dzisiejszy polski badacz ^""), podane owoce.

Przesadnymi zatem byy zarzuty, robione ówczesnym szkoom dyzuni-

ckim przez ks. T. Skuminowicza, który w znanem pisemku swem pom. in.,

powiada ^^2)
: »Ano co si dowcipu tycze, moe Ru zawsze ingeniis

z polerowniejszemi certowa narodami. Co si i starania okoo nauk

:

s szkoy, s i commoditates po temu ; atoli jeeli w akademiach i ko-

legiach katolickich czego si Rusin nie nauczy, Kijów i Hoszcza i in-

ne akatolickie kolegia, lubo na pracy operantium nie schodzi, nie

wiele rozumu przydadz. »Dymi si tam, a nie gore«, powiedzia kto
(Smotrycki in Exethesi), a po wikszej czci i to si weryfikuje, i
dziatki w nich tylko poytku odnosz, e z cielt wyrastaj na vvoy«.

Oczywicie kryteryum tu — katolicyzm tylko.

Kolegia katolickie Nie zrozumielibymy przecie naleycie warunków,
na Ukrainie (S. J.). vvr jakich si znajdoway Mohiy zakady naukowe
wogóle, z kijowsko-brackiem kolegium na czele, tak w chwiU jego
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powstania jak i w caej pocztkowej dobie istnienia, gdybymy tu

pominli milczeniem, wystawione przeciw niemu, kolegia katolickie,

fundowane jednoczenie po Ukrainie. Wspózawodnictwo za tako-

wych wcale nie byo do lekcewaenia, osobliwie kolegium S. Jesu
w samym Kijowie, które byo si usadowio ostatecznie tu pod
bokiem kolegium brackiego i ledzio bacznie wszelkie tam po-

ruszenia. W »ColIegium Kijoviense«, podanem w »Tribunal ss. Pa-

trum Orientalium . ..« 1658 r. i przypisanem zakonnikom awry ki-

jowskiej ^*3), Mikoaj Cichowski S. J. zaznacza, i w Kijowie okoo za-

prowadzenia wiary katolickiej nie mao pracowali Dominikanie i Ber-

nardyni, wszake za daleko skuteczniejszy model uznano zaprowadze-
nie szkó jezuickich w tern miecie. Sprowadzi do Kijowa 00. Jezu-

itów biskup Bogusaw Radoszewski, w r. 1620 jeszcze, i nada im,

kupion przez si, wie Konotop. Za hazardowny widocznie by to

jednak krok, przy ówczesnem usposobieniu wikszoci mieszkaców
Kijowa, poniewa wprdce, dla bezpieczestwa, przenieH si oni do
biskupiego Chwastowa. Dopiero, gdy powstay ich kolegia ju i za

Dnieprem, w Perejasawiu i Nowogródku siewierskim, wtedy tylko

wrócih do Kijowa. Kolegium za tu ufundowa im. r. 1645 woje-

woda kijowski Janusz Tyszkiewicz, zapisujc mu przytem 30 tys. zo-
tych pols. na dobrach swych Ryszczewie i Chodorowie 3*^). Koció
swój i kolegium w Kijowie wznieli Jezuici pod gór Wzdychalnic,
na Padole; a wic tu w pobliu kolegium Mohiy. Zaoenie to ko-

legium 00. S. Jesu w Kijowie byo ju podsuniciem ostatniego pod-

kopu pod bezpieczn dotd twierdz kolegium brackiego ^^^). Rozpo-
czo si te wnet bezporednie oddziaywanie, nie tylko ju moralne,

lecz i faktyczne, majce za skutek zmniejszenie si liczby samej wy-

chowaców kolegium mohilaskiego. »Ruski (oto) student, jak wiad-
czy J. Galatowski (w pimie swem »Fundamenta i szturmy«), bojc
si kary u swoich, do nich (Jezuitów) ucieka«.

Za Dnieprem byy dwa tylko kolegia S. Jesu. W Perejasa-
wiu zaoy kolegium starosta tameczny ukasz ókiewski; a funda-

cya jego zostaa zatwierdzona przywilejem królewskim z r. 1638 ^*^).

W Nowogródku siewierskim za — Aleksander Piasoczyski, ka-

sztelan kijowski ; a fundacya ta zostaa, »salva fundatione 00. Domi-
nikanów*, zatwierdzon w tyme 1638 r. ^^'^). Co nastpnie byo po-

twierdzonem jeszcze 1646 r. »take i to warujc ^^^), eby pretekstu

dewocyj moskiewskich albo którymkolwiek inszym adnych sobie ac-

cesów po dobrach i gruntach obywatelów tamecznych nie preten-

dowali*.

Co do potgi wpywu 00. S. Jesu, dosy nam przypomnie zda-
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nie, wypowiedziane o nich jeszcze przez Kromera, e ^^^) » przedziwni

z tych Jezuitów s mamiciele ludzi, osobHwie pobonych i uczonych*.

Dodalibymy tylko, e wpyw ten by jeszcze potniejszym — na

uczcych si. Wogóle jednak biorc, osabiali ojcowie S. Jesu skute-

czno wasnego dziaania przez sw zbyt niecierpliw moe gorli-

wo. Suszne te chyba zdanie Kulisza ^^°), i, »gdyby Jezuici byli

bystrzejsi
,

przestaliby zupenie bojowa z prawosawiem ; uczyliby

tylko gorliwie po polsku i po acinie*. Wszake i on zaraz dodaje:

»lecz i przy wszystkich ich omykach polonizacya Rusi posuwaa

si z szybkoci cigle wzrastajc*. Osaczone za niejako przez ko-

legia jezuickie kolegium Mohiy, rzecz wtpliwa, czy dugo byoby
w stanie wytrzymywa nierówn walk

,
gdyby w por nie by j

uwolni od gronego niebezpieczestwa wybuch burzy kozackiej roz-

szalaej po mierci Wadysawa IV- go. Jak znóv.' umieli walczy Je-

zuici, niech wiadczy znany ^•^') ich dugi spór zapamitay z Akade-

mi krakowsk nawet — o prawo podniesienia swego kolegium we

Lwowie na stopie akademii etc.

Znaczenie dziaa- Po tem wszystkiem, comy tu powyej o pierwszej

noci Mohiy. dobie mohilaskiego kolegium i jego twórcy po-

dali , uwaalibymy przecie ustp ten za niezupenie skoczony, gdy-

bymy go nie zamknli, bardziej ogóln jeszcze a zarazem personaln

bardziej, charakterystyk dziaalnoci publicznej samego Piotra Mo-
hiy. Nie atwe to jednak !

Posta sama tego niepospolitego czowieka — tak zagadkowa.

Zagadkowa — nawet przy naleytem uwzgldnieniu, tak jego osobi-

stej biografii, jak tylu wspóczesnych, w epoce gbokiego religijno-

politycznego przeomu w dziejach Rpltej, rogatych natur, co zazna-

czyy, smutno- pamitnie najczciej, przejcie swoje po arenie ycia

jej wewntrznego. Natury owe wszystkie daleko zrozumialsze dla

badacza : nie czy si w nich tyle kontrastów co w Mohile. Wooch,
Rusin i Polak zarazem — i kada z tych cech jego narodowych nie

neguje innych dwóch, i wszystkie zlewaj si w nim w harmoni do-

skona. Gorliwy ortodoksa wschodni -- i wróg otwarty IMoskwy.

Obroca praw »narodu ruskiego« i przeciwnik nie dwuznaczny koza-

ków — gdy biskup kijowski Wereszczyski ich uznany przyjaciel.

A obok tego i ponad tem — szczery syn przybrany Rpltej polskiej,

dziecko prawe polskiej kultury.

W naszej historyogratii nikt jeszcze naleycie nie okreli cliara-

kteru publicznego Mohiy. W pimiennictwie za historycznem rosyj-

skiem (resp. ruskicm), przebytej ju chyba doby wszake, wystawia-
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nym on bywa, oczywicie, jak kada inna z dziejowych postaci Rusi,

takim, jakim go bieca chwila mie potrzebowaa. W sztucznem

tedy tendencyjnem owietleniu, Mohia — to bohater (synodalnego)

prawosawia
;

paladyn ruskiej (rosyjskiej — rozumiej) narodowoci,

a jeli nie zupeny » moskiewski czowiek « jeszcze, to ju na drodze

ku temu; i, jak naturalna, nienawistnik Lachów, bogosawicy koza-

ków na miertelny bój z nimi — i t. p., i t. p. I posta, tak prze-

zornie niby, stworzon ad hoc, ad usum Delphini, przyjmowano po-

spolicie, nie tylko poza nasz sfer, za posta istotnie historyczn.

Dzi wiksze poczucie godnoci osobistej zmusza badaczy rosyjskich

do bardziej objektywnego sdu o rzeczach i ludziach. I ju obecny

biograf Mohiy (prof Goubiew) powyszym zarzutom nie ulega

;

i dla te z upragnieniem czekamy koca jego pracy o znakomitym

metropolicie.

Z dotychczasowych badaczy przeszoci Ukrainy najblisz, zdaje

si, prawdy charakterystyk Piotra Mohiy da znany, piszcy po ro-

syjsku mao - ruski historyk Pantelemon Kulisz. Znajdujemy j
w jego rozgonej pracy p. t. ;>Odpadnicie Maorosyi od Polski «. Mu-

tatis mutandis monaby si zgodzi na istot jego sdu o charakte-

rze, dziaalnoci pubhcznej i zasugach cywilizacyjnych, hierarchicznych

i narodowych tego przybranego syna Rusi i Polski. Mona ; ale

z niemaem zastrzeeniem. Autor ów znanym jest ze swej, nie zawsze

poetycznej tylko, zapdliwoci, unoszcej go ku przesadzie, co prze-

kracza czstokro podan nównomierno trzew w wypowiadaniu

sdu. Ma swoje sympatye i antypatye, jak jedne tak drugie nie

zawsze ugruntowane ; a do ciganych przeze osób naley, wród
Ostrogskich i Kisielów, wanie i Mohia. Chocia naprawd antypa-

tye owe dadz si wytómaczy stanowiskiem jego, jako historyka,

mao-ruskiem, tyle anty polskiem, co i anty-rosyjskiem. Std Mohia,

Wooch, by dla niego za mao Rusinem, a za wiele Polakiem. By

za go poniy, stawia wysoko idea moHwych dla zada publicznego

ycia. By obniy zasug jego cywilizacyjn, za lekko way ówcze-

sn nauk scholastyczn, która przecie inn by nie moga w wa-

runkach kolegium, zmuszonego wtedy broni si nawet od zarzutów

wszelakiego liberalizmu — jako herezyi. Uderza te wogóle na po-

chód kultury polskiej, która wszake narzucan Rusi przemoc nie

bya. Winowajcami odstpstwa, w pewnej dobie, robi pojedyncze

osoby, kiedy to by prd ogólny, powszechniejszemi przyczynami wy-

woany. Tak si zastrzegszy, posuchajmy samego wypowiadania

si wybitnego mao-ruskiego badacza o znakomitym hierarsze.

Otó Piotr Mohia, zdaniem Kulisza, by wprawdzie » gorliwym
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promotorem tego, co w jego czasie nazywao si owiat « ; ale tylko —
»podobnie jak i wszyscy polsko-ruscy magnaci, uwaajcy za rzecz

honoru i obowizku, mniejsza ju o pobudki pobonoci i rachuby, za-

kadanie szkó, drukarni, monasterów, szpitali. .,« ^^2). Zasugi jego

w zakresie owiaty narodowej, w znaczeniu dostarczania rodków na-

ukowych oraz w zakresie (mao-) ruskiego prawosawia, w charakte-

rze zdobywcy zagarnitych przez unitów dóbr cerkiewnych, zwykle s
przesadzane u nas (oczywicie w pimiennictwie rosyjskiem wogóle),

jak i niejedno w ulubionych osobistociach. Hospodarowicz modaw-
ski troszczy si wcale nie o przebudzenie ruskiej samowiedzy, nie

o to, co gosi Jan Wiszeski. Mohilaska literatura bya wod na

latyno-polskie koa. Mohilaska owiata bya naiwn, jeli nie umyln,
kontynuacy jezuickiej roboty dla wytworzenia dobrych katolików

z zakorzeniaych w swej ciemnocie schyzmatyków. Cae ycie Piotra

Mohiy i caa jego dziaalno polityczna byy takieme przytpiaj-

cem rusk wiadomo zjawiskiem, jak i ycie ksicia Bazylego (Konst.

Ostrogskiego) z mnóstwem innych y, wytworzonych przez Jezuitów

w rodowisku prawosawnem na swój obraz i podobiestwo « ^^^).

»Scholastyczna (te) nauka, zaszczepiona przez P. Mohi w Kijowie,

wytworzya tylko niewolnicze naladowanie polszczyzny, nie natchna
Rusi ani jednym wierszem poetycznym, lecz zbliya jedynie spoe-

czestwo ruskie z polskiem do nierozpoznania<^'^'). Przekonania poli-

tyczne jego wywietla ywo nastpny fakt chociaby : oto, wiadomo,

i zostawszy metropolit, znosi si i on z carem w sprawach cile
cerkiewnych ; ale nie mniej te jest pewnem •^°^), e gdy brat poprze-

dniego metropolity Andrzej Borecki napomkn mu tylko o zjedno-

czeniu Rusi z Moskw, odpowiedzia bez ogródki, i za jedno pomy-

lenie podobne wartoby go na pal posadzi ! Zgodnie z tern badacz

ów przeszoci wasnej Ukrainy wypowiada dalej zdanie ^^^), i » gdyby

polsko-ruska Rplta zdoaa bya przemódz i przetworzy rozbujae

swe ywioy (arystokratyczny i demokratyczny), tak jak to zrobio

u siebie moskiewskie carstwo, pamitaaby wiekuicie usugi, okazane

jej przez owo dziecko przybrane — Piotra Mohi. Chocia bowiem
kijowskie niepokoje, towarzyszce guchej z nim walce stronników

(idei) Kopiskiego, zmusiy go do przybrania na siebie pozoru staro-

dawnego ruskiego bahoczestya we wszystkiem, co widzi i pojmuje

mao wyksztacone spoeczestwo, lecz on do takiego stopnia zawró-

ci cerkiewn hierarchi w ty od Moskwy ku Polsce, e jego na-

stpca Sylwester Kossów, nawet po formalnem ju przyczeniu

Ukrainy do moskiewskiego carstwa, uchyla si od przysigi mo-

skiewskiemu carowi«. A tymczasem — dodaje Kulisz •'''^), jakby dla

AKADEMIA KIJOWSKA. O
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uzupenienia swego sdu o niesympatycznym dla hierarsze — »histo-

ryczny charakter Piotra Mohiy wynaturzono u nas (t. j. w rosyjskiej

historyografii etc.) do tego stopnia, e tego Polaka w prawosawnej

szacie przeciwstawiaj polsko-ruskim panom i dowodz (jak Kostoma-

rów naprz.) w uczonych monografiach, jakoby on by przychylnym

dla kozaków, stale zostawa w przyjaznych z nimi stosunkach i nie

dugo przed mierci umacnia Chmielnickiego w jego zamyle, na-

wet doda (niby), e tego dotknie kltwa, kto w takiej sprawie nie

wemie udziau, bdc zdolnym pomaga rad czy orem !« I w tem

badacz mao - ruski ma najzupeniejsz suszno ; znane to bowiem,

o ile fakty rzeczywiste byy róne od tych » robionych « — w niedo-

brej wierze.

Jako charakterystyczny a ywy wielce wyraz przekona polity-

cznych Mohiy moe suy te i ów zwrot w uoonej przeze mo-

dlitwie, wydanej nastpnie (1634 r.) p. t. »Parathymia«, a który brzmi

jak nastpuje ^^^)
: »Hospody Boe, Spasytelu nasz, upowanije wsich

koców zemli i suszczym na mori daecze, moymty : utwerdy, po-

myuj i bahosowy nowoizbrannaho carja naszeho Wadysawa, i w ser-

dci jeho myrnaja i bahaja o cerkwi Twojej i wsich ludiach Twoich

wsehda haholaty i sowerszennie ju umyryty i wo perwoje baholepije

i bahoczestye ukrasyty sotwory, wo dniach Jeho wsemu carstwu ba-

hoczynije, myr i bahodenstwije podad', ludem Twoim zdrawije, woz-

duchow bahorastworenije, podów zemnych umnoenije i wremena

myrnaja daruj «. Bo te istotnie metropolita, jak to zaznaczy w zna-

nem nam ju zamkniciu swego testamentu, by »do ostatniego kresu

ycia swego bogomodlc wiernym Jkr. mci ... i tyme z tego wiata

schodzi. . .«

Co za sdzi o zdaniu o. Rutki S. J., który nie wierzy w orto-

doksy schizmatyck Mohiy, »bo on, jak powiada ^^^), nie mia ducha

heretyckiego «, doprawdy nie wiemy.
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V.

KOLEGIUM MOniLASKIE (AKADEMIA) W EPOCE „RUINY'

A.

Stan kolegium w epoce „Ruiny" a do odpadnicia Kijowa

(1650-1670).

Przed wybuchem Po mierci Piotra Mohiy, pierwsze lat ^^/^, za re-

wojny domowej, ktorstwa Innocentego Gizela (1645/6—50) byy
jakby przedueniem tylko, w kolegium brackiem, trybu zaprowadzo-

nego za jego ycia. Burza wojny domowej, jaka si dokoa sroy
zacza, nie wpywaa na razie zagraajco co do widoków dalszego

jej stanu i bytu. Dopiero rok 1 65 1 sta si dla niego fatalnym, od

tej doby dopiero poczy je dotyka nieszczcia — spustoszenia,

przerywajce na chwil faktyczne jego istnienie nawet,

W krótkim tym przecigu czasu nauki byy wykadane dalej

w zaprowadzonym porzdku i przez tyche profesorów prawie. Z pod-

rczników wykadowych tych lat znanymi s •^''°)
: oprócz wspomnia-

nego ju »Opus totius philosophiae« J. Gizela z lat 1643— 47, tego

Dyalektyka i Logika, jako pierwsza poowa jego powtórnego kursu

filozofii w r. 1647/8 — po acinie oczywicie; nadto Retoryka — po

acinie i po polsku azarza Baranowicza, wykadana r. 1646/7

zdaje si.

I tak szoby ju i dalej.

Wszake zaznaczylimy powyej , w zarysie obrazu pierwszej

doby mohilaskiego kolegium, e podug wszelkiego prawdopodo-

biestwa, wobec widomie a coraz przemoniej wzbierajcego prdu
jednostronnego rozwoju kulturowego Rpltej, nic miaoby ono mocy
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utrzymania si dugo na zapewnionem sobie przez Mohi stanowisku.

Oczywicie — przedewszystkiem z powodu wspózawodnictwa, co wi-
cej — nieprzepartej natarczywoci nawet oo. Jezuitów, którzy tyle ju
si wzmogli byli na Ukrainie, e, jakemy to widzieli, nie tylko, po

chwastowskiem, ufundowali swe kolegia w Nowogródku siewierskim

i Perejasawiu, lecz przenieli si te z Chwastowa na Padó kijowski,

tu pod samo »Mohileanum«. Przy normalnym, czy anormalnym ra-

czej, jeli si to komu tak podoba, rozwoju stosunków wewntrznych

na Ukrainie dalej, wobec mocnego Kudaku a mikniejcego coraz

widoczniej hartu odnowionej hierarchii bahoczestywej, wtpliwa czy

by — tak samo bahoczestye jak i jego szkoa naczelna, mogy si

osta niewzruszenie. Podkopywane w znaczeniu swem istotnem przez

Jezuitów, ustpowaoby kolegium brackie w Kijowie, powoli, pierw-

szestwa kolegium swych przeciwników, którzyby z czasem i przywi-

lej na akademi tam uzyska mogli, nimby nareszcie, o ile trwao

by przy opuszczanej coraz liczniej przez szlacht dyzunii, nie spado

na poziom fanatycznej szkóki cerkiewnej. Jedynie tylko jaka wielka

rewolucya spoeczno-polityczna moga j ocali i pomódz do nast-

pnego, po wielu cikich przejciach, wzniesienia si na stopie na-

wet akademii, w swym niezachwianym ortodoksalnym charakterze.

Jedynie te tylko podobna rewolucya moga uwolni na zawsze, tak

bahoczestye na Ukrainie jak i kolegium jego w Kijowie gówne
od wiszcej nad niemi wci grozy oo. S. Jesu. Wyrzuceni z Ukrainy

przemoc , bez powrotu do niej kiedykolwiek, w czem j upewnia
nawet ukad hadziacki, przestali by Jezuici przedmiotem powanych
dotd a susznych obaw brackiego kolegium. Przeciwnoci tego od

tej doby ju mogy by jedynie natury zewntrznej ; na jego ortodo-

ksalno nikt ju nie godzi, jak nic te nie stawiao tamy dalszemu

jego rozwojowi w przybranym od samych swych pierwocin charakte-

rze polskim. Poznamy to przy dalszem roztoczeniu przedmiotu.

Burza ukrainna. Burza, CO rozsroya si ponad Ukrain wprdce po

mierci Mohiy, a za rektoratu Gizela, wywoana podniesieniem broni

przeciw panom i Rpltej, w imieniu zgnbionego kozactwa, przez cze-

hryskiego setnika, nie moga oczywicie nie dotkn w dalszych

swych wybuchach i mohilaskiego kolegium. Atoli w sposób wcale

odmienny, jakby si niewiadomemu zdawa mogo. Poprzednie wszyst-

kie powstania kozactwa, wogóle niepomylne dla niego, nie miay,

zdaje si, adnego prawie wpywu na ow instytucy wychowawcz.
Tak caa wogóle hierarchia dyzunicka za Mohiy, jego wspópraco-

wnicy i protegowani, tak i zwierzchno kolegium — wszyscy, bez
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maa chyba, byli usposobieni najlojalniej wzgldem króla i Rpltej,

stali mocno przy jej bezpieczestwie i caoci, szczerze oddani ideaom
latyno-polskiej kultury, na ile tylko dayby si one pogodzi z ma-

ksymami wschodniej ortodoksyi. arliwa polemika religijna wcale

temu nie staa na zawadzie, by to wyraz ycia zupenie normalny,

bya sprawa cakowicie domowa. W tym duchu te byli wychowy-
wani i uczniowie mohilaskiego kolegium. Wynikiem za tego wszyst-

kiego — a co z góry tu, przy okolicznoci, zaznaczy mocno wypada—
by ów kulturalno-historyczny fakt — uderzajcy, niesychany, zupe-

nie dla obcych niezrozumiay. A mianowicie : e, straszna ta rewolu-

cya spoeczno - polityczna , do której da haso ostateczne Bohdan

Chmielnicki, a która potrcia te o struny wyznania i narodowoci,

na charakter dalszy kultury na Ukrainie nic anie waciwie nie

oddziaaa; owszem, rewolucya ta, wymierzona przeciw dominujcym
porzdkom Rpltej, im wicej si sroya, tem wyej podnosi si zda-

waa kultur polsk

!

Wpyw jej dorany. Przechodzc do faktów, zaznaczy tedy naley, e
pocztkowy wybuch B. Chmielnickiego, jak i kozackie dawniejsze,

by przyjtym przez inteligency dyzunick wogóle do obojtnie.

Nadspodziewane przecie powodzenie wichrzyciela, jego wietne zwy-

cistwa, wyniesienie jakby na czoo powstajcego przeciw »lachom«

»ruskiego« ludu, wywieszenie na swej chorgwi hasa obrony ucinio-

nej ortodoksyi etc. etc, nie mogo, od chwili zajcia samego nawet

Kijowa, nie poruszy i »spudeów«. Niewtpliwie zapa wojenny móg
porwa i jak cz uczcej si modziey zdolnej nosi bro ; ale

wadza szkolna robia widocznie wszystko ^^'), by nie dopuci kole-

gium do rozprzenia. W r. 1649, przed zajciem kozackiem, odwie-

dzi Kijów, w drodze do Moskwy, na krótko, patryarcha jerozohmski

Paisiusz, zatrzymywa si nawet w brackiem kolegium, widzia jego

nauczycieli i na odjezdnem pobogosawi ow » winnic wychowaw-

cz, kyr Piotra Mohiy staraniem zasadzon « ^^^). Wogóle te za re-

ktorstwa Inn. Gizela (164,5— 5o). j^h pod jego koniec zmniejszya

si moe nawet znacznie liczba uczniów, to komplet nauczycieli, porz-

dek i tryb wykadów wcale si nie zmieniy ; bo przecie na pocztku

powstania pobierali nauki w kolegium i koczyli je tacy przedsta-

wiciele owoczesnej wiedzy i ruskiego pimiennictwa, jak: Symeon Si-

tnianowicz Poocki , ucze l:azarza Baranowicza, który ukoczy tu

studya swe okoo 1650 r., a nastpnie uda si na zachód; Joannicy

Galatowski, podobnie ucze tego, który móg skoczy kolegium ki-
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jowsko-brackie dopiero 1649 r. ; a nie inaczej — i Antoni Radywi-

owski ^^^).

Wyzyskjej na rzecz Co do bezporedniego wpywu samej wojny domo-
kolegium. wej , to jakkolwiek zasadniczy motyw powstania

Chmielnickiego tkwi, jak we wszystkich poprzednich wybuchach ko-

zactwa, gównie, jeli nie wycznie, w interesie klasy tej stanowym,

w dalszym swym rozwoju przecie ogarno ono i zadania wysze —
narodowo- ruskie, w zakresie dyzunickiej cerkwi, a nawet szkolnictwa.

Bractwo, opiekujce si ywo swoim kolegium, pomimo, i najniewt-

pliwiej, w przewaajcym swym skadzie, tak szlachty jak i mieszczan,

byo podobnie lojalnie wzgldem króla i Rpltej usposobionem jak

przedstawiciele hierarchii (Kossów, Tryzna) i wogóle starszyzna du-

chowna po polsku wysztacona, umiao wszake korzysta zrcznie

z okolicznoci i przy kadym ukadzie, wieczcym powodzenie ora
kozackiego, wysuwao czy wciskao i spraw szkó, z tem wiksz
za atwoci , ile e uchodzenie za ich protektora mogo lee
w interesie kozackiego »bat'ka«, do udzieinoci na Ukrainie aspiruj-

cego. Tak zaraz moc ukadu Zborowskiego, zatwierdzonego

12 stycznia 1650 r., czyli tak zwanej »Deklaracyi aski królewskiej,

danej na punkta supliki wojska zaporozkiego«, któr nastpnie wzmo-

cni jeszcze »Przywilej narodowi ruskiemu«, zawarowano ^^^), w punk-

cie 8-ym, e Jezuici nie bd mogli zostawa w Kijowie, ani w in-

nych miastach, gdzie s szkoy ruskie, które winny pozostawa nie-

naruszone. Za w ugodzie biaocerkiewskiej 1651 r. ^^^), w punk-

cie 6-ym, obok praw religii greckiej etc, i prawa te kolegium ki-

jowskiego zapewnione wyraniej.

Zabezpieczenie ma- Co do zabezpieczenia majtkowego brackiego kole-

jktowe. gium nadal — nie pomijano i pod tym wzgldem
sprzyjajcych okolicznoci. Za ycia Mohiy bractwo bohojawleskie,

poza nadaniem pierwotnem na kijowskim Padole oraz Pakowszczy-

zn, póniej (1635) przez niego samego 3^^) onemu dan, adnych dóbr

ziemskich nie posiadao. Nastpnie na prob jego przedmiertn

(1646) archimandryta pieczarski Józef Tryzna odda mu w trzech-

letnie dzierenie ^^") Wiszeki i Hniedyn, w powiecie kijowskim — za

Dnieprem, które jednak po upywie terminu trzeba byo zwróci a-

wrze. rodki wic byy szczupe. Udawano si tedy o pozwolenie

zbierania jamuny, na rzecz bractwa i kolegium, nawet do Moskwy,
do cara Aleksego Michajowicza : tak 1649 rektor Innocenty Gizel,

1650 za dawni wychowacy kolegium Epifani Sawiniecki i Arseni
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Satanowski ^^^). Tern ywiej za odwoa si ówczesny protektor ko-

legium metropolita Sylwester Kossów do ofiarnoci swyci wspóiie-

rarchów, skutkiem czego czterej wadykowie zobowizali si 1650 ska-

da na rzecz onego corocznie pewien zasiek pieniny ; mianowicie

Ant. Winnicki, wadyka przemyski, po z. pol. 100, Józef Horbacki—
witebski etc. po 500, Józ. Czaplicz — ucki po tyle, Dyon. Baaban —
ciemski po 200 ^®^). Za to po zajciu Kijowa i ukadzie Zborowskim,

Chmielnicki odda 1651 r. bractwu bohojawleskiemu dobra 00. Do-
minikanów pod Kijowem — Mostyszcze na Irpeni etc; nadto

Czarnogródk biskupi w pobliu, z Plesieckiem kapituy kijow-

skiej ; a nawet, ile si zdaje, biskupi Murowsk, tudzie utaw, Wy-
pozów etc. za Dnieprem, w Osterszczyznie ^'°). Nie mogo przecie

bractwo, wród nieustannycli burz wojennych, z tego hojnego koza-

ckiego »bat'ka« nadania faktycznie korzysta
;
gdy tymczasem burze

owe zniweczyy i dawne róda dochodów onego, uboc samych

bratczyków.

Ukad hadziacki — Ukad hadziacki 1658/g r. przyniós kolegium mohi-

Akademia. laskiemu nareszcie tytu »Akademii «. Moc tego

ukadu^''): »Akademi w Kijowie erygowa pozwolono, deklarujc,

e takiemi prerogatywami i wolnociami ma gaudere, jako Akademia

krakowska. Z t jednak kondycy, aby w niej adnych sekt, arya-

skiej, kalwiskiej, luterskiej, profesorów, mistrzów i studentów nie

byo. Przytem, aby midzy studentami i akami adnej okazyi do

zwady nie byo, wszystkie insze szkoy, które przedtem w Kijowie

byy, gdzieindziej przenie rozkaza obiecano. Drug take akade-

mi w Ukrainie fundowa pozwolono, tam gdzie jej miejsce sposobne

upatrzone bdzie, pod temi prawami, wolnociami i kondycyami, jako

i kijowska ; naostatek i z t kondycy , i gdziekolwiek ta akade-

mia stanie
,
ju tam adne insze szkoy wiecznemi czasy fundowane

nie bd«.
I mimo wszystko znane co do faktycznej skutecznoci owego

ukadu, n i e by on bez znaczenia w sprawie póniejszego wywysze-

nia bracko-mohilaskiego kolegium.

Twórcy ukadu hadziackiego, zaufani w nieodzowno bardziej

normalnego rozwoju Ukrainy w przyszoci, zawarowujc dla niej na-

dal takie stanowisko wobec Korony, jakie zajmowaa Litwa, t, j. sta-

nowisko odrbnego » Wielkiego ksistwa Ruskiego*, ogarnli mia,
szeroko sigajc, myl potrzeby te jej cywilizacyjne, kulturalne.

Zna w tem rk i rozleglejszy widnokrg umysu wieego, patrona

aryaskiej akademii w poleskim Czerniachowio, a teraz ju zaporoz-
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kiego pukownika Jerzego Niemirycza ; na pewno te ywszy udzia,

zaporozkiego po Cimielnickim ietmana, a potem i wojewody kijow-

skiego Jana Wyiowskiego. A niewtpliwie nie obyo si te i bez

uczestnictwa, jawnego czy ukrytego, kijowskiej iierarciii : nie tylko

metropolity Dyonizego Baabana , lecz archimandryty pieczarskiego

Innocentego Gizela i rektora kolegium mohilaskiego Joannicego Ga-

latowskiego ; moe nawet by w tem i nowomianowany wadyka czer-

niehowski azarz Baranowicz, którego wspóudzia zdradza si nie-

mal w punkcie ukadu, dotyczcym prawa fundowania, w razie po-

trzeby, i drugiej, obok Kijowa, na Ukrainie akademii, co byo, jak

wiadomo, przedmiotem otwartych z czasem poda zadnieprskiego

iierarchy.

Zastanówmy si przecie nad t spraw nieco gbiej, by zrozu-

mie sam istot rzeczy.

Po wybuciu powstania Chmielnickiego, zajciu Kijowa przez ko-

zaków, a nastpnie przez Moskw, znalazo si kolegium mohilaskie

w zupenie nowych warunkach ; ale — zewntrznych jedynie. Wa-
runki jego wewntrzne nie ulegy wszake adnej zmianie. Wpy-
wao na to przedewszystkiem usposobienie samego dyzunickiego du-

chowiestwa. Sympatye jego, w chwili poddania si Ukrainy ca-

rowi, podzieliy si byy w ten sposób, e duchowiestwo nisze, biae,

parochialne cigno ku Moskwie, czarne za, zakonne, ogldao si

na zachód. Wiele przyczyn spoczywao na dnie tego podziau. Du-

chowiestwo wysze, przyzwyczajone do odgrywania wydatnej roli,

niezalene od nikogo, oprócz dalekiego konstantynopolskiego patryar-

chatu, trzymao si odpornie wzgldem pónocy, wobec grocej mu
zalenoci od patryarchy moskiewskiego ; co wicej, posuwao niech
sw a do odrazy ku wszystkiemu co moskiewskie, jako prostacze,

barbarzyskie etc. Gdy wic 1654 Chmielnicki przysiga Moskwie,

metropolita Kossów ani myla szuka wzgldów carskich. Zmuszona

przecie okolicznociami do ugicia si, hierarchia kijowska mylaa
przedewszystkiem o zapewnieniu wasnej niezalenoci. Wysany przez

metropolit w 1654 do cara archimandryta pieczarski Gizel prosi je-

dynie o zatwierdzenie dotychczasowych praw kijowskiej cerkwi, o nie-

uchylanie bezporedniej zalenoci jej od patryarchy konstantynopol-

skiego, z zapewnieniem, e duchowni moskiewscy nie bd przysyani

na dostojestwa tej cerkwi. Razem z Wyhowskim caa wysza hie-

rarchia kijowska, z metropolit Baabanem na czele, wrócia tedy ch-

tnie pod posuszestwo Rpltej, wymawiajc sobie tylko dominujce

stanowisko w senacie, majcego powsta, » wielkiego ksistwa ruskie-

go«. Postawiony w 1659, naprzeciw Baabana etc, z ramienia cara,
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administrator (»blustitel«) metropolitalnej katedry — i ten sta si

stronnikiem jedynie politycznej, nigdy hierarchicznej zalenoci od Mo-

skwy. Gdy na miejsce niezachwianego w tem Baranowicza przy-

sano nastpnie w r. 1661 do Kijowa na administratora metropolii,

powolniejszego ode na razie, wadyk mcislawskiego Metodego,

czarne tam duchowiestwo nie ukrywao swego niezadowolenia, a Ba-

aban uzyska na niego kltw patryarchy konstantynopolskiego,

która zostaa zdjt dopiero na wstawienie si cara Aleksego.

Niezalenie od zmiennych powodze ora na Ukrainie, Kijów

sam przecie zostawa ju stale w posiadaniu Moskwy. Hadziack te

umow rozwiay wiatry ; lecz myl leca w jej osnowie nie zanika

bez ladu, ani wród kozactwa ^'^), ani midzy kijowskimi pimien-

nikami.

Znaczenie zdobyte- Oczywicie, przyznany w Hadziaczu bracko-mohila-

go tytuu „akade- skiemu kolegium tytu akademii nie móg wej za-

mii". raz w ycie. Niepokoje wojenne i zamieszki w kraju

nieustaway, modzie przenosia szabl nad dyalektyk, w wyszych

klasach uczniów byo nie wielu ju i przed ukadem hadziackim, a tym-

czasem, w r. 1658 jeszcze, straszliwy poar zniszczy i cay bohoja-

wleski monaster, ze wszystkiemi nalecemi do niego budowlami

oraz szko. Wszake nowozdobyty tytu ów »akademii<!:, niemoli-

wy co do faktycznego urzeczywistnienia go na razie, sta si wyty-

cznym punktem, ku któremu odtd wci zmierzano, nim nakoniec,

wysuwajc go te i wobec wadzy moskiewskiej na plan pierwszy,

niby z dawnych czasów uprawnienie, nie zdobyto i od tamtej milcz-

cego przyznania.

Wydwiganie si Nim za co, trzeba byo na razie myle pierwej

ponowne kolegium, o faktycznem wydwigniciu i materyalnem nadal

ubezpieczeniu dotychczasowego kolegium. Oto w poarze owym
1^)58 r. zgorzay zarazem i akta nadawcze, dotyczce przyznanych

monasterowi, tak dawniej jak i po kozackim wybuchu, dóbr. Zapobie-

gajc niebezpiecznym nastpstwom tego, bractwo wyjednao u przy-

chylnego sobie kijowskiego pukownika, jakim by wówczas Bazyli

Dworecki, e ten, moci^ faktycznej wadzy swej kozaczcj, uniwersa-

em r. 1659, zapewni je, e bye dobra 00. Dominikanów kijowskicli,

tak koció ich z gruntem w samym Kijowie, jak i majtno ich

ziemska w pobliu — Mostyszcze, Kotor etc, na co posiadao bra-

ctwo listy wojskowe, nadane mu przez Bohdana ChmiiMnickicgo, sta-

nowi i nadal jego wasno. Jednoczenie, na prob rektora kole-
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gium J. Galatowskiego, nakaza car Aleksy Michajowicz »przywró-

ci« bractwu »na budow cerkwi i szkó « m. Ksawerów (nb, po Je-

zuitaci) i Muchojedy (po Moiiach) na Polesiu kijowskiem ; a podo-

bnie odda jemu, przyznane przez Chmielnickiego, Plesieckie, Czar-

nogródk etc. (biskupie) z Chwastowszczyzn. W rok potem tene

pukownik Dworecki nada jeszcze bractwu trzy place na Padole ^^^).

Wszake oprócz owych placów w miecie, nie atwo byo obj w po-

siadanie rzeczywiste, nadane lekk rk, dobra duchowiestwa katoli-

ckiego, lece po prawej stronie Dniepru.

Ideay zwolenników Zwracanie si jednak owo ku Moskwie o zatwierdze-

protekcyi moskiew- nie nada, ju za *Ruiny « otrzymanych, wiadczyo
skiej. wyranie, i równolegle z prdem, prowadzcym do

ukadu w Hadziaczu i jego dalekich nastpstw, wytwarza si po-

woli, wobec wzmagajcego si fatalnie rozprzenia i cikich klsk
Rpltej, coraz wydatniejszy zwrot ku pónocy, nawet wród hierarchii

kijowskiej. Przeciw ideaowi politycznemu tedy, którego wyrazem miao
by » wielkie ksistwo ruskie « w jednoci z Litw i Polsk, wystpi
z kolei idea autonomii Ukrainy pod protektoratem Moskwy. Wyra-
zicielami tego zwrotu wród owoczesnej inteligencyi maoruskiej

stali si ostatecznie trzej luminarze duchowni a wychowacy mohila-

skiego kolegium — Gizel, Baranowicz i Galatowski. Idea polityczny

owego stronnictwa streszcza si w nastpujcym, mniej wicej, pro-

gramacie ''^)
: Oto najprzód caa Ukraina, tak lewego jak i prawego

brzegu Dniepru, ma zostawa pod protektoratem cara moskiewskiego.

Zaleno jej od moskiewskiego pastwa bdzie si wyraaa w obo-

wizku strzeenia poudniowych jego granic oraz w pewnej okrelo-

nej daninie. Moskwa, Polska i Ukraina wstpuj w przyjacielski wza-

jem stosunek i zawieraj zwizek zaczepny przeciw wspólnemu wro-

gowi — mahometastwu. Usiowania ich wspólne winny by zwrócone

ku temu, aeby zniszczy Tatarów krymskich , wypdzi z Europy

Turków, zapewni ludom chrzeciaskim bakaskiego pówyspu swo-

bod i uwolni Jerozolim z jarzma niewiernych. Wewntrz Ukraina

bdzie si cieszya pen administracyjn autonomi. Duchowiestwo
zaley wycznie, jak dotd, od patryarchy konstantynopolskiego. Me-
tropolita kijowski ma by, po dawnemu podobnie, wybierany przez

sobór duchowiestwa i osób wieckich. Zarzd kraju znajduje si

w rkach wybranej wolnymi gosami starszyzny, na czele której stoi

hetman. Pospólstwo — uwaane za ludzi poddanych i panowanie nad

niem kozackiej starszyzny i duchowiestwa poparte cytatami ze sta-

rego Testamentu. Po nadto wszystko jeszcze, trzej wymienieni wyej,
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wychowani w kolegium mohilaskiem, dostojnicy bahoczestya i ich

stronnictwo byli oczywicie gorliwymi zwolennikami obioru cara na

tron polski.

Ale wrómy do samego kolegium.

Dalsze losy kole- Widzielimy ju wyej, i r. 1658/g rektorem kole-

gium, gium mohilaskiego zosta ^'"^) Joannicy G a 1 a t o w-

s k i. Zacz on by tedy wznawia natychmiast zniszczone przez po-

ar budowle bohojawlcskiego monasteru. Powoli tylko przecie mo-

ga si posuwa rozpoczta przeze praca, tak z powodu niepokojów

wojennych, jak i dla braku rodków, o ile takowe stanowiy owe po

katolickiem duchowiestwie dobra ziemskie, nominalnie tylko istniej-

cych w rkach uczonego bractwa. Zdoano zbudowa jedynie dre-

wnian cerkiew bohojawlesk oraz kilka lichych chaup dla nielicznej

reszty pozostaych uczniów. Po przygotowaniu, jakie si dao, pomie-

szczenia dla nauczycieli i uczniów, otwar Galatowski klasy ; lecz dla

braku nauczycieli oraz nieprzygotowania samych uczniów, byy one do-

prowadzone tylko do retoryki. Dozorujc za osobicie nad wszyst-

kiem, przyjmowa on te nieraz na siebie samego i obowizki nauczy-

cielskie w klasach niszych ^''^). Wykady rozpoczy si prawdopo-

dobnie w 1 660/ 1 szk. roku. Ale nie przeszo lat 5, gdy w czasie

najcia Doroszenki 1665 r., cay Kijów uleg strasznemu spustoszeniu,

a zarazem zburzonem zostao i odnowione kolegium. Galatowski zmu-

szonym zosta je opuci i wicej ni trzy lata, podug wasnych jego

sów, »tua si po Podolu, Woyniu i Litwie « ; lecz do r. 1669 utrzy-

mywa honorowy tytu ihumena i rektora kijowo-brackiego. W kocu
1668 r., »peregrinabundus z Litwy «, jak te sam powiada, przyby

do Nowogródka siewierskiego, do azarza Baranowicza, który go na-

stpnie ju wywici na archimandryt jeleckiego czerniehowskiego

monasteru ^").

W kocu 1665 r. zosta wybranym na ihumena brackiego mo-
nasteru oraz na rektora kolegium, i w roku nastpnym na t godno
wywiconym, hieromonach i dotychczasowy tam nauczyciel — Bar-

laam Jasieski. Przystpi on te natychmiast, podobnie jak przed

kilku laty poprzednik jego Galatowski, do wznowienia kolegium.

Waciwie zasta on ju pewien jego zawizek, wypado mu
wic na razie zaj si bardziej cigniciem nauczycieli i zapewnie-

niem instytucyi, na której stan czele, znaczniejszych rodków mate-

ryalnych. Podejrzewany w Moskwie, w pierwszej chwili swego re-

ktoratu, o polityczn dla niej nicprzychylno, broni si musi od za-

rzutu, przy pomocy Gizelu i Baranowicza ^'^^). A bya to chwila do-
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cydujca o przyszym losie, a nawet samem istnieniu, kolegium na-

dal: w r. 1666 bowiem ^^'^) dano z Moskwy, siedzcemu na zamku ki-

jowskim , wojewodzie P. Szeremietjewowi wskazówk — »budie im

(Kijowianom) protiw ich wolnostiej nie w oskorblcnije budiet, i tiechby

szkol nynie nie zawodit' !« Dopiero gdy ten zapewni, e »pierewiet'«

(niedopuci) tych szkó adn miar nie podobna, boby to byo wa-
nie »w wielikoje oskorblenije« dla Kijowian, wtedy tylko dano car-

skie na nie zezwolenie. Wogóle te zrcznie si Jasieski stawia wo-

bec obydwóch mocarstw, pomidzy któremi Kijów znajdowa si do-

td jeszcze jakby w zawieszeniu. Zaufany w nieodzowno warunków
traktatu andrusowskiego, zawartego w r. 1667, zapewniajcego Rpltej

zwrot po trzech latach Kijowa, Jasieski , korzystajc z okolicznoci

wstpienia na tron Michaa Korybuta, wysa do nowego króla

hieromonacha monasteru pieczarskiego, a wychowaca niegdy mohi-

laskiego kolegium, Ignacego Sakowicza, z prob o zatwierdzenie

praw etc. tego kolegium. W nastpstwie czego, d. 25 kwietnia

1670 r., Sakowicz ów otrzyma od króla akt ^^*^), moc którego, nie-

zalenie od dawniejszych przywilejów królewskich, przyznanemi zostay

osobno wszystkie prawa, fundacye etc, odnoszce si, szczególnie, do

kolegium i szkó ; mian. : prawo — na m. Nowosióki , z fundacyi

Adama Kisiela, z nalecemi do onego wsiami Bohuszówk, Zwon-

kami i Zobkowszczyzn oraz Pozniakówkami ; w Kijowie za — na

obrby wydzielone dla monasteru brackiego przy cerkwiach Trzech

króli i Podwyszenia krzya w. z nalecemi gruntami etc. Nadto

przez wzgld na zasugi samego rektora brackiego monasteru, jego

» zalecone cnoty, stateczno, pobono, w w. Pimie biego i w ni-

czem niepodejrzan wiar... «, zatwierdzi król wszystkie posiadane

przez monaster dawniej dobra etc. Oczywicie nie byo i wzmianki

o owych hojnych, kozack rk, nadaniach bohojowleskiemu mona-

sterowi rozlegych dóbr kijowskiego katolickiego duchowiestwa. Po
otrzymaniu powyszego przywileju, wysa Jasieski do Warszawy te-

go Sakowicza z prob o pozwolenie »wznowienia « szkó, co te
zostao 10 padz. tego 1670 r. przez króla udzielonem. W nowym
tym przywileju ^^*) zaznaczono pom. inn., i wolno bdzie wznowi ki-

jowsko-mohilaskie kolegium, w którem mog by wykadane »tiro-

cinia, exercicia i scientiae« etc. »p ols kim, aciskim i greckim j-
zykiem «. Ze przecie waciwie kolegium byo ju wznowione w owym
czasie, stara si gorliwy rektor o uzyskanie owych przywilejów kró-

lewskich, jedynie tylko dla zatwierdzenia praw jego, wobec zblia-

jcego si terminu zwrócenia przez cara, w moc ukadu andrusow-

skiego, Kijowa Popitej. Zabiegliwy, ile si to dao, stara si Jasieski
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zarazem przysporzy kolegium nabytku i na innej drodze. Tak, na

jego przeoenia, metropolita Józef Nielubowicz Tukalski odda w r.

1669 onemu *^2) miasteczko Staj ki , nieopodal Kijowa, nadane sobie

(kozackiem prawem oczywicie) przez hetmana (sutaskiego) Piotra

Doroszenk. Przy okolicznoci zaznaczymy tu nadto, e i ów hetman ^*^)

w instrukcyi posom swym na sejm 1670 r. zaleca uzyska, by (sto-

sownie do ukadu w Hadziaczu) »akademi w Kijowie fundowa byo
wolno... drug w Alohilcwie biaoruskim, albo tu na Ukrainie «. Nadto

»gimnazya, te szkoy, w którychby po acinie uczono, i drukarnie,

o ile ich potrzeba bdzie, aby bez trudnoci stanowi byo wolno,

i wolno nauki odprawowa, i ksiki wszelkie drukowa«. Stan ko-

legium pod wzgldem naukowym, za rektoratu Jasieskiego, nie móg
przecie by zadawalajcym. Z przecigu czasu od 1665— 69 prze-

choway si skromne szkolne prace zaledwie; za co do podrczni-

ków, to ani jeden prawie nie jest znany, z caego 20 - lecia »Ruiny«

od 1650—70 r. 3^*). Za to wysya on, jak to mu póniej czerce

braccy, w gonej swej »Lamentacyi« ^*^), wyrzucali, kosztem mo-

nasterskim, studentów, dla wyszej nauki, do Polski.

Odpadnicie Tymczasem, po upywie, przyjtego w Andrusowie

Kijowa. trzechlecia, Mo.skwa Kijowa nie zwrócia i miasto to

odtd poczo dzieli losy Zadnieprza, a zarazem, tak onego hierar-

chia jak i brackie kolegium znalazy si w zupenie odmiennych, w za-

sadzie, warunkach ycia na przyszo.

Wprdce si te okazao, i niepowetowan niczem strat ponio-

sa Ukraina
,

pod wzgldem autonomicznym wogóle , a zarazem

oczywicie w zakresie swobodnego nadal rozwoju swej kultury odr-

bnej i narodowoci, przez niedojcie do skutku ukadu hadziackiego,

podnoszcego i kolegium brackie na stopie akademii. Traktat an-

drusowski, zapewniajcy Rpltej zwrot Kijowa, z owem kolegium, przy

oderwaniu jedynie Zadnieprza, nie przedstawia ju w podobnym sto-

pniu warunków podanego autonomicznego rozwoju. Lecz zawsze

jeszcze Kijów pozostawa po dawnemu ogniskiem moranem baho-

czestywej Rusi, jego katedra metropolitalna — zupenie niezalena,

autocefalna, jego kolegium brackie — szko najwysz dla caej or-

todoksalnej spoecznoci w obrbie Rpltej. Odpadnicie, po nieprzewi-

dzianem zatrzymaniu, Kijowa warunki te i ca dalej perspektyw zu-

penie zmienio. Na razie bya to moe wygrana, ale przecie po-

zorna tylko. Wprawdzie w oderwanej wschodniej poowie Ukrainy

rozwój swobodny zosta mocniej ubezpieczonym, wysza kultura Ki-

jowa nie tylko nie obawiaa si przemonego wpywu Moskwy, lecz
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sama stawaa si dla tamtej wysokiem wzorem. Ale z drugiej znów
strony — poa zachodnia Ukrainy zrywaa faktycznie zwizek swój

z Kijowem odwieczny, a straciwszy przyrodzone swe ognisko, coraz

bardziej rozprzga si sama w sobie, co osabia Ru wogóle u samych

jej podstaw ; hierarchia traci sw autonomi na rzecz patryarchatu

moskiewskiego, a sama zachodnia kultura, rozcigajc si na tak obce

sobie charakterem i jzykiem pónocne przestwory, zatraca wszelk
mono przetworzenia si z czasem, jeli nie na samorodn, to na

narodowo samoistn.

Moc kultury Na zamknicie tego ustpu musimy tu jeszcze odpo-

poiskiej. wiedzie na zapytanie, jakie z koniecznoci kademu
si nasuwa, mianowicie: wród owej rozpasanej burzy wojny domo-

wej, srocej si na Ukrainie przez cay przecig »Ruiny «, a wywo-
anej namitnym protestem przeciw dotychczasowym polityczno-spoe-

cznym porzdkom Rpltej — có si tam dziao z kultur polsk, sze-

rzon pom. inn. tak gorliwie i z poza murów kolegium Mohiy, przez

jego przewodników i wychowaców? Otó odpowied na to bar-

dzo krótka: caa burza rewolucyjna, kozacka, nie bya zupenie prze-

ciw kulturze polskiej, jako takiej, zwrócon ; owszem kultura ta nie

przestawaa by ideaem spoecznej dystynkcyi — dla najzapamital-

szych nawet przeciwników »lachów« ukrainnych. Najwymowniejszym
wyrazem tego byo powszechne uywanie polskiego jzyka, w cigu
caej tej nieszczsnej doby, nie powiadamy ju — pomidzy Rusi dy-

zunick wszelakich stanów, wyszego wyksztacenia, lecz nawet ród
samych kozaków. Uywali te jzyka tego kozacy, nie tylko w spra-

wach swych wasnych pomidzy sob, w stosunkach z bahoczestyw
hierarchi, ale nie mniej — i z Tatarami. Do tu przytoczy kilka

przykadów jedynie, choby tylko z aktów ju ogoszonych. Tak oto

wskaemy najprzód ^^'^) akt dziau majtkowego dwóch kozaków za-

porozkich Stupiczenków, dokonanego 1653 r. w Korsuniu przed pu-
kownikiem Maksymem Nestorenkiem, zapisany po polsku, pod któ-

rym podpis pukownika — ruski, lecz wójta i pisarza miejscowych kor-

suskich — polskie. Dalej— znanym jest ^^'^) list polski »hetmana Jego
carskiego wieliczestwa zaporozkiego« Jerzego Chmielnickiego do metro-

polity Dyonizego Baabana z r. 1660. Mniej zastanawiaj w jzyku
polskim redagowane instrukcye tego hetmana J. Chmielnickiego po-

som wojska zaporozkiego do króla z r. 1660 i 61 ; ale ciekawszy,

z powodu swej polszczyzny, list jednego z posów zaporozkich do te-

go hetmana r. 1661 z Moskwy pisany ^ss^. Podobne instrukcye he-

tmana Pawa Tetery posom wojska zaporozkiego do króla z r. 1Ó63
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i 1664; list za jego do pukownika kijowskiego 1663, cho ruski

niby, lecz jzykiem przez pó polskim pisany ^^^). Ale co bardziej —
nawet uniwersay hetmana »Jego cars. wiel.« zaporozkiego z tyche lat

(63 i 64- go) » wszystkiemu prawosawnemu rossijskiemu przezacnemu

narodowi* redagowane po polsku ^^^)
; chocia napewno i po rusku te

byy wydawane zarazem. Uywali podobnie kozacy jzyka polskiego

i w stosunkach swych z Tatarami. Znany nam jest n. p. list Bohdana

Chmielnickiego do hana krymskiego Mehmet-Gireja z r. 1654, jako

i tego hana do jego syna Jerzego 1661 r., oraz zapewnienie baskie

dane w tyme roku wojsku zaporozkiemu ^^'). A posugiwanie si

tym jzykiem w stosunkach wzajemnych Hordy i Zaporoa tem czst-

szem sta si musiao, ile e jeszcze w r. 1624 »przysiny list« Sza-

hin- Gireja kozakom spisany by po polsku ^^'^).



B.

Przewodnicy i wychowacy znaczniejsi mohilaskiego kolegium.

Rektorowie. "W cigu pierwszego lo-lecia »Ruiny « a do ukadu
w Hadziaczu przewodniczyli kolegium brackiemu nastpujcy rekto-

rowie 3^') : Najprzód Innocenty Gizel, od 1645/6— 50, który otrzyma

t godno jeszcze za ycia Mohiy ; za jego zarzdu kolegium, z po-

wodu wybuchej na Ukrainie wojny domowej, cikich, jakemy to

widzieli, przej doznao. Po nim pewien czas obowizek rektora pe-

ni, zdaje si, Józef Kononowicz Horbacki, wtedy ihumen monasteru

. Michaa, na którego imi zostaa 1650 dan hramota cara Aleksego

Michajowicza. azarz Baranowicz, od 1650— 58, by pierwszym rekto-

rem kolegium z poród onego wyChowaców ; lecz rzeczywistym rzdc
jego by on tylko przez rok jeden 1 650/1, potem nosi tytu rektora

jedynie, wyrczajc si w sprawowaniu obowizku innymi. Za jego

rektorstwa w r. 1651, kiedy, w czasie zajcia Kijowa przez hetmana

litewskiego Janusza Radziwia, spon Padó, ucierpiao te i kole-

gium brackie. Po opuszczeniu Kijowa w 1652, zarzdza Baranowicz

dalej kolegium przez swych namiestników. Pierwszym z takowych

by Teodozy Bajewski profesor i prefekt kolegium, który nastpnie

zosta 1653 ihumenem michajowskiego monasteru, potem archiman-

dryt suckim, nakoniec wadyk biaoruskim, na którem to dosto-

jestwie umar 1678 r. Po nim namiestnikiem kolegium od 1653— 55
by Teodozy Safonowicz, póniejszy ihumen podobnie michajowskiego

monasteru w kt. um. 1676. Trzecim z kolei namiestnikiem Baranowi-

cza by Melety Dzik, od 1655—57 roku. Jako najbliszy zwierzchnik

kolegium, zwanym on te by niejednokrotnie rektorem jego i ihu-

menem brackiego monasteru. W r. 1657 zosta ihumenem monasteru

kiryowskiego, w 1667 michajowskiego, um. 1682. Przy Dziku wró-
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cio kolegium mohilaskie do ycia i powoany przez Baranowicza

Joannicy Galatowski rozpocz swe wykady; posuwajc si stopniowo

a do retoryki. Od roku 1657 tene Galatowski, czy to jako namie-

stnik, czy to jako nominat itiumen i rektor brackiego monasteru, zo-

staje gównym zarzdc kolegium. W r. 1657/8 wykada retoryk;

za 1658/9 zosta i rzeczywistym rektorem oraz ihumenem brackiego

monasteru. Za jego to rektoratu zawarto, jak widzielimy ukad ia-

d zia ki, a nastpca jego Borlaam Jasieski doczeka si, co równie
wiemy, traktatu andrusowskiego i odpadnicia Kijowa.

Niektórzy z powyej wymienionyci przewodników mohilaskiego

kolegium z epoki » Ruiny « tyle zawayli nastpnie, nie tylko w dzie-

jach rozwoju samego owego kolegium oraz ówczesnem rusko-pol-
s k i e m pimiennictwie, lecz i w dec3/zyi o przyszych losach Ukrainy,

e zasuguj na blisze z nimi zapoznanie si. Wskaemy ich tedy

z kolei, poczynajc od Gizela.

Innocenty GizeP^*) urodzony w Prusiech, z rodziców aka-

tolickich. Co go sprowadzio do Kijowa — niewiadomo. Tutaj prze-

chodzi na obrzdek wschodni i wstpuje do czerców w monasterze

pieczarskim. Wysany przez Mohi, wtedy archimandryt, na nauki

do Lwowa, odbywa tam studya w kolegium 00. Jezuitów. Nie robi

to przecie ujmy jego przybranej ortodoksyi ; owszem, jako nowona-

wrócony staje si te najgorliwszym wyznawc bahoczestya. Po po-

wrocie do Kijowa, zostaje 1639 r. profesorem kolegium brackiego,

za 1640 rektorem kolegium w Hoszczy na Woyniu; poczem od r.

1645/6— 50 ihumenem monasteru brackiego w Kijowie oraz rektorem

mohilaskiego kolegium; nastpnie 1650 ihumenem monasteru . Cy-

ryla, a 1652 . Michaa, za 1656 archimandryt kijów, pieczarskiej

awry, gdzie i umar 1683, po 27 latach. Co do jego stanowiska i za-

sug w Ukrainie, mona powiedzie bez przesady, e dugi czas by
on, do pewnego stopnia, gównym jej moralno-umysowym przewo-

dnikiem. Bra ywy udzia w wielu wanych sprawach cerkiewnych

swego czasu. W polityce, po niedojciu do skutku ukadu w Ha-

dziaczu, któremu on, wychowaniec Mohiy i zaufany Kossowa, jakoby

nawet niewiele sprzyja, wystpi ju otwarcie i stanowczo jako promo-

tor idei moskiewskiego nad Ukrain protektoratu i obioru cara na

tron Rpltej ; cho zarazem zawsze sta mocno przy zachowaniu, wzgl-

dem Moskwy, autonomii cerkwi (metropolii) kijowskiej. Gdy nareszcie

przyszo do ugody w Andrusowie, przekada on, podobnie jak przy-

jaciel jego Baranowicz i przeciwnik ich Filimonowicz Metody, ca-

rowi, eby mimo zobowiza, nie zwraca Rpltej Kijowa. W zakresie

pimiennictwa nie by Gizel wydatnie czynnym, pisa wogólo
«K«DEMIA KIJOWSKA. 10
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nie wiele. Gówna jego praca teologiczna »Mir z Bohom c2eowieku«,

powicona carowi Aleksemu Michajowiczowi, wyd. i66g
; polityczno-

prawna za, p. t. » Synopsis iii kratkoje opisanije o naczale sawian-

skaho naroda i perwych kijewskich kniaziach do hosudara cara Fedora

Aleksiejewicza«, wyd. 1671. Dotyczcy Rusi poudniowej gównie,

uzyska jednak »Synopsis« ów tak wzito powszechn, e naley

tylko dziwi si jego dugotrwaej popularnoci nawet w Moskwie

i wpywowi, jaki wywar na rozwój ruskiej (rosyjskiej) historyografii

wogóle. Pisany za »twardym jzykiem cerkiewno- sowiaskim ^^').

Dla charakterystyki samego Gizela, i caego mu bliszego koa oczy-

wicie, wskaemy tu, e jako prawy ucze Mohiy, poda on w owym
»Synopsisie« wszystkich kijowskich wojewodów, i katolików natural-

nie, ale ani sówkiem nie wspomnia o mniemanych niowych obro-
cach prawosawnej wiary, jak i o ich sawnych hetmanach •^^^). Z dru-

giej znów strony — co do Polski i Polaków — bardzo rzadko tam

o nich mówi, nie zdradzajc wcale jakiego wrogiego do nich sto-

sunku ^^''). Oprócz powyszych prac wydanych, pozostay po nim w r-
kopisie : podrcznik filozofii z czasów jego rektorstwa (1645 — 50) p. t.

»Opus totius philosophiae« , zawierajcy dyalektyk, logik, fizyk

i metafizyk ^^®) ; oraz » Prawdziwa wiara « czyli odpowied na pismo

P. Boyma Jezuity, wydane 1668 p. t. »Stara wiara... « ^^^). Znan te
jest dysputa Gizela, jako rektora kijowskiego kolegium, z o. Mikoa-
jem Cichowskim, z wysanej wanie do Kijowa misyi jezuickiej, trwa-

jca dni trzy, i opisana nastpnie przez tego Cichowskiego w jego »Col-

louium kijoviense« wyd. 1658 r. ^°*^).

azarz Baranowicz jest jednym z rektorów mohilaskiego

kolegium, który nastpnie, w dugiem swem yciu, najwicej upami-
tni si na arenie ruchu cywilizacyjnego Rusi poudniowej ; co te
i nas tu zmusza do zajcia si nim szerzej, ni innymi z ówczesnych

na teje arenie dziaaczy *"^). Ani pochodzenie, ani miejsce i czas uro-

dzenia tego czowieka napewno nie s znane. Móg pochodzi z ro-

dziny unickiej, na Rusi litewskiej gniazdowej, lecz nie stale tam zamie-

szkaej, a urodzi si okoo 1595 r. Pierwsze wychowanie otrzyma podo-

bno w Wilnie, nastpnie uczy si w Kaliszu u Jezuitów, nakoniec

w Kijowie, gdzie przeszed (jakoby) na dyzuni i zosta mnichem pie-

czarskim. Zawód swój pedagogiczno-naukowy rozpocz dosy póno,
bo dopiero okoo 1642 r. : od 1642—47 by nauczycielem gramatyki

i retoryki w kolegium brackiem w Kijowie; w r. 1647 zosta rekto-

rem kolegium w Hoszczy ; 1650 za w Kijowie, gdzie rektorem rze-

czywistym mia by wszake, jakemy to widzieli, rok tylko jeden

1 650/ 1, cho tytu nosi do r. 1658. Po spustoszeniu kolegium w r.
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1651 zostaje ihumenem monasteru kiryowskiego. W r. 1657 otrzy-

muje od metropolity Kossowa a za zgod Jerzego Chmielnickiego

i Wyhowskiego, przywilej na wadyctwo czerniehowskie i nowogród-

siewierskie, na któr to godno zostaje nastpnie wywiconym w Jas-

sach przez Gedeona metropolit soczawskiego; poczem osiada w No-

wogródku siewierskim pocztkowo. Jak si zachowywa wobec zawie-

ranych wprdce potem, 1658 r., ukadów w Hadziaczu—napewno nie wie-

my; ale wsunity tam punkt o prawie zaoenia w potrzebie i drugiej,

obok kijowskiej, na Ukrainie akademii, zdaje si wskazywa, jak

tego ju dotykalimy, udzia nowego wadyki, cho i tajemny,

w owych ukadach. Póniejsza zmiana cakowita jego polityki i wy-

rany zwrot ku Moskwie niczego nie dowodz. W nowym swym po-

litycznym charakterze, uczestniczy w 1667 r. na soborze w Moskwie,

na którym zoono z dostojestwa patryarchy znakomitego Nikona

;

w 1668 za mianowany przez patryarchów obecnych na tym soborze

archiepiskopem czerhiehowskim i nowogrod-siewierskim. Jako taki ju,

przenosi sw katedr do Czerniehowa, gdzie potem stara si ufundo-

wa podobne kijowskiemu kolegium i t. d. Administruje te pewien

czas wakujc metropoli, a raczej zadnieprzask onej dzielnic. Usuwa
si za z szerokiej areny ycia zupenie na stron, od chwili, gdy

» w r. 1686 nie on sam, lecz bardziej podatny, a popierany przez het-

mana Samojowicza, Gedeon Czetwertyski, b. wadyka ucki zosta

zatwierdzony w Moskwie na kijowskiego metropolit. Umar w Czer-

niehowie 1693 czy 94 r. majc lat sto prawie. Oczywicie, ów 50-letni

z gór, jak widzielimy, okres jego zawodu publicznego (od 1642 — 94)

da mu mono rozwinicia dziaalnoci wielce rónostronnej. Byo
za to tem naturalniejsze, i kry si w nim samym psychiczny za-

czyn bardzo rónorodny. Baranowicz bowiem czy w sobie, w za-

stanawiajcy sposób, wszystko to — najsprzeczniejsze, co tylko pocho-

dzenie, przeróne wpywy wychowania i otoczenia, interes osobisty

i stanu, do którego nalea, ale te i przemone wymagania przyswo-

jonej od dziecistwa zachodniej kultury, wdroyy nieodparcie w jego

istot — umys i serce. By on tedy przedewszystkiem dobrym Ru-

sinem i kocha szczerze chyba t swoj Ukrain, której, podobnie jak

Mohia, jak Gizel i tylu innych wybitniejszych ludzi kijowskich, by
synem przybranym tylko. Sta si równie szczerym wyznawc wscho-

dniej ortodoksyi i broni do upadego, tak jej zasad, jak i hierarchi-

cznej, wobec Moskwy, niezalenoci cerkwi kijowskiej. Jeli za w po-

lityce zwróci si by z czasem stanowczo ku pónocy, to jednak nie

zrywa z tradycy Rpltej, i marzy naprawd o jakim szerokim wro-

gich sobie dotd ludów sowiaskich sojuszu, by zwróci nastpnie
10*
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siJy ich przeciw nieprzyjacioom krzya w. Wobec czego ani mu si
nio kiedy nawet otrz si ze swej polskoci i polszczyzny,
której by winien cale swe obywatelskie wyksztacenie i ca sw euro-

pejsk kultur. A poza tern wszystkiem, jak kady owej doby rwcy
si naprzód dziaacz polityczny na Ukrainie, sterowa si w swych
zwrotach widokami osobistymi gównie. Moe te ma i suszno naj-

nowszy jego biograf, ^°^) robic uwag, e Baranowicz, podobnie jak

i wielu wspóczesnych mu wybitniejszych ludzi Rusi poudniowej, sta

na rozdrou, z którego mona byo pój w jedn stron ku Moskwie,

w drug ku Warszawie, a mona te byo wyj, przy sprzyjajcych

okolicznociach, i ku rodzimemu siou. Zapomnia tylko ów biograf

doda, e jego bohater pragn by wszdy zarazem. Obdarzony bo-

wiem tyle eklektyczn, e tak powiemy, natur, sprzecznoci pen,
wzi on sobie jakby za zadanie, gosi i propagowa ide pojednania,

wród rozpasania burz ówczesnych ; a co nie mniej odpowiadao wielce

jego charakterowi chrzeciaskiego hierarchy. I niema powodu, zdaje

si, nastawa na to, e ^^^) wogóle, »prostoduszno i szczero jego

raczej pozorna«. Wprawdzie nie ufano mu te w swoim czasie — nb.

w Moskwie wicej ; ale wypowiadane przeze hasa, w jego pismach,

tem nie mniej byy goszone z przekonania. Goszone za po pol-

sku, przedewszystkiem, jeli nie jedynie. Wobec jego ideau polity-

cznego— protektoratu Moskwy nad Ukrain etc. etc, ani mu kiedy

stano na myli zrywanie tam jakie z kultur polsk : zamierzone

przeze kolegium w Czerniehowie -- ma by nie inne jak latyno-pol-

skie, zaoon tam drukarni — jako »polsk« car zatwierdza. Std
i on sam, w pismach swoich, wypowiada si nieraz jak kady inny

ówczesny »gente Ruthenus natione Polonus«. Oto nawet w utworze jego,

powiconym carowi Aleksemu p. t. »Nowa miara starej wary<: znaj-

dujemy *'^^) takie zwroty jak

:

albo

albo apostrofujc

:

Pogonia, Orle le na Lunatyka,

Jak pod Chocimem...*

sPrzez Turczyna Lunatyka

Ojczyzn nam Bóg dotyka...*

»Po szkodzie mdry, o Lechu. ..«

Wojny Ówczesne kozackie nazywa, w epitafium Adamowi Kisielowi,

»domow kótni*. W swej »Lutni Apollina« uala si^°^) nad niezgod
Rusinów i Polaków i przyznajc obu narodom równ dzielno, wzywa
je do pojednania si, woajc:
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»Mny Rusinie nie wad si z Polaki...*

albo :

»Jak Lach tak Rusin po szkodzie mdrzeje,

Niech (e) si jeden z drugiego nie mieje;

Co szkodzi, to te i nauk rodzi,

Bieda (do) rozumu kadego dowodzi...*

lub, wznoszc mody nakoniec :

»Boe pomnaaj mio midzy niemi.

Zga skr w nich gniewu sposobami Twemi?.

Gbiej go te jeszcze dotykaj »domowe kótnie* Ukraiców (koza-

ków) midzy sob. Tak n. p. w »Threnie o zdobytym zamku no-

wogrodzkim* 1668 roku w czasie powstania przeciw carskim woje-

wodom za Brzuchowieckiego, w ten .sposób oto si rozala *^^) w teje

»Lutni « :

»Ten pozór Ukrainy, e w niej wszystko ruiny.

Jak ód na wodzie waami si chwieje

To z Ukrain nasz biedn (si) dzieje —
I gorzej jeszcze, ód pynie na wodzie

A Ukraina we krwi, e w niezgodzie.

Panie, Ty wiatry, Ty wadasz wodami,

Spraw, niechaj cicho bdzie midzy nami*.

lub zanoszc mody:

»Daj zgod Panie midzy kozakami —
Gra nam, nie bitwa bdzie z Tatarami* —

upewnia. W zakresie religijno-wyznaniowym nie uznawa Baranowicz,

jako prawy ortodoksa, nic poredniego pomidzy aciskim katolicy-

zmem a wschodniem bahoczestyem. Wróg otwarty unii, wypowiada

si o niej, w teje »Lutni«, charakterystycznie:

»Albo si trzyma jednego wschodu

Abo si trzyma jednego zachodu —
Na dwóch gaziach trudno ptaku siedzie*.

Wcale za inaczej odzywa si o Rzymie i o Jezuitach nawet. W pi-

mie swem »Nocyj (t. j. cech boskich) pi« 1680 r., uloonem w du-

chu pojednawczym, jest peen dyskrecyi dla Rzymu i 00. S. Jesu,

uznajc zasugi tych ostatnich wzgldem Rusi, któr » nauczyli aci-

ny*; i gotów si nawet jedna z Zachodem, naturalnie pod warunkiem,

niech si Rzymianie »filioque« wyrzekn ^"^). Przejty ideaami kultury

polskiej, przykadajc silnie rce do dalszego jej szerzenia po Ukra-

inie, w polityce jednak, po rozwianiu si w niwecz zamierze hadzia-

ckich, trzyma ju otwarcie z tymi, co chcieli opiera si o Moskw,
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tyle w widokach osobistych, jak i z zasady nawet. Tak trzyma ju
z hetmanami przez ni uznawanymi: Brzuchowieckim, Mnohohresznym,

Samojowiczem przeciw Doroszence. Robi te zabiegi, by nie zwraca

Kijowa Rpltej. Dopiero zawiedziony w rachubie otrzymania godnoci

metropolity, zawsze przez rzd carski podejrzewany, co wicej — zra-

ony poddaniem cerkwi kijowskiej pod zwierzchnictwo patryarchatu

moskiewskiego i t. p., uchyla si, jakemy o tern wszystkiem nad-

mieniali, od wszelkiej polityki, by si odda wyczniej zadaniom cy-

wilizacyjnym, szkoom i t. p., co go znów wicej zwraca ku polszczy-

nie. Jako pisarz, naley Baranowicz zarówno do literatury ruskiej

jak polskiej
;
pisa jednak wicej po polsku. Z dzie jego po polsku

wydanych waniejsze byy nastpujce : najprzód pisma wierszowane

;

a z tych: » Apollo chrzecijaski (co) opiewa ywoty witych* 1670 r.;

nb. z trzema dedykacyami , Bogu, carewiczowi Teodorowi Aleksije-

wiczowi i czytelnikowi—w którem to pimie uniewinnia si, i nie zdo-

len naladowa Jana Kochanowskiego; oraz »Lutnia Apollinowa«

167 1 r., zawierajca wicej ni tysic rymów. Obydwa pisma wydane

w drukarni kijowo-pieczarskiej. Potem — gówne jego dzieo polemi-

czne, wydane w Nowogródku siewierskim 1672 r. i przypisane carowi

Aleksemu Michajowieowi, z tytuem »Nowa miara starej wiary na

wymierzenie wadzy . Piotra i papieów rzymskich*. Nadto »Notiy

pi, ran Chrystusowych pi«, wyd. w Czernichowie 1680. I inne

jeszcze. Ostatni jego utwór, wydany 1683 r. podobnie w Czernicho-

wie, i przypisany carewnie Sofii, nosi tyt. »Najjaniejsza nieba i ziemi

carica N. P. Marya od az. Baranowicza sawiona*. Oprócz tego sporo

epitafij, nadgrobnych napisów dla kadego z goniejszych owego czasu

dostojników bahoczestya (Alohiy, Kossowa etc), co zeszli przed nim

ze wiata. Ale wszystkie jego utwory wogóle w jzyku polskim —
zbyt maej literackiej wartoci ^^^). Jzyk sam »pstry«. Chocia »w wier-

szach jego chropowatych, bez poezyi, traccych zym gustem, prze-

mknie si czasem myl dowcipna, za czem si najwicej ugania, a nie-

kiedy i gadki wiersz mu si nadarzy* *°^). Z pism jego w jzyku ru-

skim najwaniejsze s dwie ksiki kaza, z tyt: »Miecz duchownyj...*

w druk. kijowo-piecz. 1666 (86) oraz »Truby sowies propowiednych...*

tame 1674 (79), powicone carowi Aleksemu Mich.; pisane jzykiem

niemal czysto cerkiewno-sowiaskim. Nadto par innych pism cile
religijnej treci tyme jzykiem pisanych i nieco panegiryków ku czci

i t. p. rodziny carskiej. Drukowa Baranowicz pisma swe gotykiem i ki-

rylica. W ostatecznym swym wyniku — nie bez zasug te bya du-
goletnia dziaalno tego hierachy ; nie tylko w zakresie cywilizacyj-

nym wogóle, lecz i pimienniczym. Nie bez zasug w tem znaczeniu, e
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»by on, jak jego biograf powiada, *^^) cznem ogniwem pomidzy
literackimi i naukowymi pracownikami, podnieca ich do pimienniczej

dziaalnoci i po czci j uregulowywa, kierowa ni przez swe
wiate, pene yciowego dowiadczenia i dobrodusznoci, rady i wska-

zówki «. Zato, co do istotnego znaczenia i moralnego charakteru jego

dziaalnoci w zakresie politycznym, kto wie, czy nie za zbyt to ju su-

rowy sd, jaki wydaje o tem jeden z gbszych znawców Ukrainy,

gdy powiada ''*)
: »W bibliotece czernichowskiego seminaryum prze-

chowuj si listy azarza Baranowicza, z których wida jak ten prze-

biegy czowiek przypochlebia si z kolei wszystkim kozackim przy-

wódzcom, od Somka do Samojowicza i kogo wczoraj uwaa za otra,

dzi go wynosi w pochwaach i naodwrót, stosownie, jak suyo tym
ambicyuszom szczcie«.

Joannicy Gal a t o wsk i ^*-)
: jakiego rodu — nie wiadomo,

nawet nazwisko jego nic pod tym wzgldem nie wskazuje ; nieznane

podobnie miejsce jego urodzenia. To pewne, i uczy si w kolegium

kijowskiem pod azarzem Baranowiczem, który te by staym jego

protektorem. Po przywdzianiu sukni zakonnej, wykada pewien czas

retoryk w teme kolegium, poczem zostaje na krótko ihumenem

monasteru kupiatyckiego na Litwie. W r. 1658/9 obrany na ihumena

brackiego w Kijowie monasteru a zarazem i na rektora mohila-

skiego kolegium. Dziaalno jego w tym charakterze juemy poznali

wyej. W r. 1668 jest ju ihumenem monasteru nowogrod-siewierskiego,

nastpnie archimandryt monasteru czernichowskiego uspesko-jele-

ckiego, na którem to stanowisku umar 1688 r. Pozostawi po sobie Ga-

latowski pism niemao, tak w ruskim jak i polskim jzyku. Z wyda-

nych w Kijowie, w drukarni awry pieczarskiej oraz we Lwowie, znane

s: »Rozmowa biaocerkiewska« nb. z o. Andrzejem Piekarskim S. Jesu,

druk. 1663 r,, po polsku, przetomacz. potem i na jzyk ruski; » Klucz rozu-

mienija« 16591 1665 tudzie »Kazanja« 1666 — po rusku ; »Niebo nowe«

1665, przypisane Annie Mohilance Potockiej wojewodzinie krakowskiej

siostrze metropolity Piotra—po polsku, lecz potem 1677, 90 i po rusku

wydane; nadto »Mesyasz prawdziwy Jezus Chrystus* wydany naj-

przód 1669 »dialectem m a o r o ssij s k im«, a potem 1672 r. po pol-

sku — powicony carowi. Wydane w Nowogródku siewierskim

:

»Skarbnica...« 1676, w obydwu jzykach, przypisana hetmanowi Sa-

moj wieowi, oraz »Stary koció zachodni..." 1678 r. z przedmow do

. Baranowicza. Druga poowa jego prac drukowana ju tylko w Czer-

nichowie ; z tych: »abd«, wskazujcy przyczyny sekty Mahometa,

1679; »Alphabctum.., rozmaitym heretykom*, 1681; »Fundamenta

wiary, na których acinnicy jedno Kusi z Rzymem funduj...* 11183
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(cho to moe Oraskiego raczej); »Alkoran Mahometa od (Koheleta)

Chrystus zniszczonym 1683, ofiarowany carowi Aleksemu Mich.;

»Bogowie pogascy« 1686, utwór przypisany carewnie Sofii Aleksie-

jownie. Wszystkie powysze pi pism Galatowskiego — polskie. Nadto

drukowane podobnie w Czerniehowie : »Sophia« 1686 r. i »Duszy

ludej umerych« 1687 — po rusku. Tómaczy on oprócz tego »Zy-

woty witych« Piotra Skargi ^'*^). Jak widzimy, daleko znaczniejsza

cz owych pism jego wydana po polsku: wymowne wiadectwo,

e znana jego antagonia wyznaniowa a potem i polityczna nie miay
wpywu na wdroone mu przez wychowanie ideay cywilizacyjne,

skutkiem czego i on, podobnie jak nauczyciel jego Baranowicz, naley

bardziej do literatury polskiej ni ruskiej. Chocia i w pimiennictwie

ruskiem swego czasu zajmuje on powane stanowisko *^^). Jako pisarz

ruski, wyej on te stoi ód wspóczesnych mu Baranowicza, Gizela

i Radywiowskiego. I naprawd moe by uwaanym za przedstawi-

ciela per exc. literatury ruskiej drugiej poowy XVII w. Lepsze utwory

tej doby jego s pióra. Ale te i wszystkie strony ujemne tej litera-

tury ywiej si w nich uwydatniaj. Jzyk jego ruski w » Kluczu « np.

prosty i jasny, w niektórych miejscach wykad jego przypomina si
i prostot J. Wiszeskiego, makaronizmów niema, czsto zdarzaj si
ludowe maoruskie wyrazy i zwroty. By te *^^) Galatowski obezna-

nym szeroce z bibliografi teologiczn i historyczn, acisk i polsk
swego czasu, co wida z obfitych cytat w jego pismach wogóle. Do-

starczaa za mu ksig i odpisów nie tylko biblioteka kolegium ki-

jowskiego, lecz i innych bractw. Najbardziej te to oczytany czowiek
swego czasu wród ruskich pimienników ; a jednak zakres jego wia-

domoci nieznaczny, widnokrg ciasny : myl jego obracaa si w ci-

le okrelonej i ograniczonej sferze pyta religijnych. Brakowao mu
te zmysu krytycznego. Pod wzgldem politycznym nie róni si on,

jak to ju wyej zaznaczalimy, od wspóczesnych sobie hierarchów

bahoczestya : przechodzi z nimi, wród burz owej doby, wszelkie

ewolucye, by ostatecznie stan na protektoracie moskiewskim, przy

autonomii kijowskiej cerkwi i t. p. Zreszt z usposobie swych nie

by to polityk, lecz uczony kaznodzieja,

Barlaam J asi eski *^^) by najznakomitszym wychowacem
kolegium mohilaskiego ju z doby » Ruiny ». Pierwotne wychowanie
swe otrzyma on w tem kolegium pod azarzem Baranowiczem, na-

stpnie studyowa za granic: retoryki sucha w Elblgu, filozofii

w Oomucu 1657; nakoniec teologii w akademii krakowskiej, gdzie

otrzyma stopie dra filozofii. Do Kijowa wróci koo 1661 r. Tu roz-

pocz zawód swój nauczycielski w kolegium brackiem. Pod koniec
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1665 r. zosta wybrany, jake.^^my to widzieli, na tego rektora oraz na

ihumena brackiego monasteru, w roku za nastpnym wywicony na

te dostojestwa przez administratora metropolii Aletodego Filimonowi-

cza. W roku 1^)73 zosta ihumenem monasteru w. Michaa; 1685

archimandryt; 1690 metropolit. Umar 1707 r. Z pism jego znane

s, pozostae tylko w rkopisie: p. inn. » Ikona iii izobraenije die mo-

skowskaho patryarszaho prestoa« '*'''). Pisywa Jasieski oczywicie

i po polsku, skada nawet wiersze w tym jzyku. Znanym jest"***)

wiersz jego, wcale dobr polszczyzn pisany, do autora »AIesyasza«

Galatowskiego, pod którym si podpisa jako« rektor i ihumen bra-

cki kijowski* :

Trzecie dzieo zbawienne wydajesz, autorze

Na chwa Bogu w Trójcy, Cerkwi ku podporze* i t. d.

Profesorowie i wy- Poza wymienionymi przewodnikami mohilaskiego
kady. kolegium, z czasem jego rektorami, nie znamy

prawie 2 imienia innych profesorów, wykadajcych w niem w epoce

»Ruiny«. Co za do kursu nauk '*'^) w owej dobie — tyle mona
powiedzie, e koczy si na retoryce, a kada z klas miaa tylko

po jednym profesorze czy nauczycielu. W klasach gramatyki wykadano
jzyk aciski, podug Alwara oczywicie, cerkiewno-sowiaski po-

dug gramat)'ki M. Smotryckiego, katechizm po rusku, z podrcznika

Mohiy, od 1665 za — zdaje si— Barlaama Jasieskiego. W klasie

poetyki katechizm wykadano ju po acinie. Z tej doby ju pochodzi

i podrcznik wykadanego (1657/8) w klasie retoryki, kaznodziejstwa,

Joan. Galatowskiego, czyli »Nauka albo sposób zoenja kazanja«, wy-

dany przy zbiorze kaza jego p. t. » Klucz rozumienija« 1659 r., a jaki

waciwie jest tylko zastosowaniem ogólnych prawide retoryki do

cerkiewnego krasomówstwa. Co do stanowiska jzyków w kolegium

mohilaskiem w epoce »Ruiny «, to rozszalaa burza ówczesna nie

sprawia pod tym wzgldem najmniejszej zmiany. Prd polityczno-

spoecznej rewolucyi szed doem, lecz wyyny nauki wcale nie byy
przez niego dotknite, ideay kultury pozostaway wci te same.

Wyobrazicielami jej ^ zawsze byy — ta acina i polszczyzna. J-
zyk polski, mimo wszystko, uprawiano dalej w kolegium w nale-

ytej na owe czasy mierze. wiczenia szkolne pisano dalej po acinie

i po polsku — wycznie chyba. e za, napcwno, porzdnie wogóle

uczono tam polszczyzny, wida to po caym zastpie wychowa-
ców z tego czasu, pomidzy którymi znajduj si i tacy, jak me-

tropolita Krokowski, . Dymitr Rostowski i t. p. ; co wicej, wida po
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powszechnej znajomoci tego jzyka w nastpnej dobie za Dnieprem

nawet, w dzielnicy Ukrainy od Rpltej ju odpadej.

Co do charakteru i porzdków wewntrznych kolegium bra-

ckiego oweje doby (1650— 70), nic si tam waciwie i pod tym

wzgldem nie zmienio : wszystko szo w dalszym cigu, w kierunku

normy wskazanej przez Mohi, przywiecajcej jego kolegium, niby

gwiazda przewodnia, dugo jeszcze i w dobie nastpnej. To za nas

uwalnia od zapuszczania si, na tern miejscu, w jakie szczegóy od-

none i pozwala nam poprzesta na powoaniu si na to, co ju
byo wskazanem dla doby poprzedniej oraz odwoaniu si do tego,

co bdzie podanem przy traktowaniu porzdków wewntrznych itp.

kolegium w dobie nastpnej. Obecna jest tylko przejciow.

Wychowacy ko- Z wychowaców mohilaskiego kolegium epoki »Ru-
legium. iny«, pomidzy 1650 a 70 r., znaczniejsi byli na-

stpujcy :

Najprzód Barlaam Jasieski ; ale tego ju znamy, jako rektora

kolegium i t. d.

Obok niego, wród wychowaców kijowskich pocztkowej doby

owego fatalnego 20-lecia, winien by na pierwszem miejscu postawio-

ny, bez wzgldu na wielce róne zakresy ich dziaalnoci, Symeon
P oocki"*^''). Nazwisko jego prawdziwe byo S. Sitnianowicz Pio-

trowski, Poockim za przezwano go z czasem od miejsca pochodze-

nia. Urodzi si okoo 1628 r., by jakoby uczniem azarza Baranowicza,

poczem studya dalsze odbywa w kolegiach polskich. Po skoczeniu

studyów zosta mnichem w rodzinnym Poocku. Nastpnie 1664 za-

wezwany do Moskwy. Tu zblia si z Rtyszczewem, promotorem za-

chodniej owiaty, i zostaje 1672 wychowawc carewicza Fedora Ale-

ksiejewicza i carewny Sofii, której powica swój » Wieniec wiery«.

Dalej otrzymuje godno ihumena zaikonospaskiego monasteru, gdzie

te umiera 1680. By to czowiek wyksztacony, mikki, wysoko ce-

nicy zachodni owiat, i — nie maego politycznego wpywu. Pisa

duo, i po rusku przewanie, w zakresie teologii ; a naladujc Jana

Kochanowskiego, przekada (cho bardzo niezdarnie) psaterz

sylabicznymi wierszami. Ale wtpliwa wielce, czy on to by, jak nie-

którzy •*^') utrzymuj, autorem, znanego z fanatycznego okruciestwa,

regulaminu zamierzonej akademii duchownej w Moskwie, która miaa

by rodzajem religijnej inkwizycyi zarazem.

Wtedy podobnie wychowywa si w kolegium brackiem i Pa-

we Morawski, póniejszy *^"'^), od 1679 archiepiskop koemeski, 82, r.
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suzdalski, za 83 metropolita razaski, w którem to dostojestwie

umar 1687 r.

By wyciowacem kolegium w tyme czasie i Jan Sa mój o-

wicz, od 1682— 87 hetman mao-rosyjski.

Z póniejszego nieco czasu *^^)

:

Justyn Bazylewicz, mnich kijowo - pieczarski, zawiadowca »Bli-

szych pieczar«; r. 1705 episkop kurski i biehorodski, um. 1709 r.

Barlaam Holenkowski, namiestnik kijowo - pieczarskiej
,
potem

aleksandro-newskiej awry, zaoyciel w ostatnim monasterze pier-

wszej szkoy, z której powstaa z czasem s. petersburska duchowna

akademia.

Zacharyasz Korniowicz, ihumen monasteru . Michaa zotowerch.

w Kijowie, 1701 episk. perejesawski, um. 17 15.

Sylwester Krajski, rektor szkoy zaikonospaskiej w Moskwie,

1705 archiepiskop archangielski, 1707 metropolita smoleski, umar
1 7 1 2 roku.

Józef azarewicz, 1688 archimandryta monasteru czudowskiego,

1 69 1 metropolita rostowski, um. 1701.

Hilaryon Leajski, towarzysz Jana Maksymowicza, pomaga mu,

jako archiepiskopowi, przy zaoeniu i urzdzeniu czerniehowskiego

seminaryum, potem udaje si z nim i do Tobolska, gdzie zostaje hie-

romonachem przy metropolii, w r. 1 7 1 4 wysany, jako archimandryta,

w misyi do Chin, um. 17 19 w Pekinie.

Filotej Leszczyski, ur. 1650, namiestnik kijowo-brackiego mo-

nasteru, z czasem metropolita sybirski i tobolski, do 1 7 1 1 ; nastpnie

po zoeniu mitry, misyonarz midzy Ostiakami ; od 17 15— 21 z po-

wrotem metropolita, nakoniec anachoreta tiumeskiej » pustyni «, w któ-

rej um. 1720.

Anastazy Miosawski, archimandryta kijowo-pieczarski, prefekt

i profesor mohilaskiego kolegium, um. 17 14; napisa dzieo p. t.

»Jerohlificzeskaja ifika (etyka) iii nrawo-uczytelnaja fiosofia«.

Antoni Odynowicz, profesor w »saweno-greko-latyskiej« aka-

demii w Moskwie, archimandryta monasteru doskiego, 1705 archiepi-

skop koomeski, um. 1716.

Dymitr Rostowski (w.), waciwie D. Sawicz Tuptao, ur.

1615 r. w miast. Makarowie na Polesiu kijowskiem, w rodzinie koza-

ckiej tej nazwy, i na chrzcie otrzyma imi Dania. Od 1662—65 ucze
Galatowskiego w kolegium, 1668 mnich w monasterze . Cyryla w Ki-

jowie, z imieniem Dymitra, nastpnie kaznodzieja etc. w wielu miej-

scach na Rusi. W przecigu od 1684—86, w awrze pieczarskiej po-

czyna ukada ywoty witych, nad czem dalej, w rónych miejscach i na
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rozmaitych stanowiskach, pracuje z gór lat 20. W r. 1702 zostaje

metropoUt rostowskim i jarosawskim, w którem to dostojestwie, co

wanie i nazw jego spowodowao, um. 1709 r. Oprócz powyej
wzmiankowanej gównej jego pracy, pozostawi o. Dymitr inne jeszcze

po sobie pisma '*^^). Pierwszym jego utworem byo »Runo oroszennoje«,

napisane pom. r. 1675— 77 w Czernichowie na cze tamecznego

cudownego obrazu Bogarodzicy w troickim monasterze, lecz wydane
dopiero 1780 r. Który to utwór azarz Baranowicz powita nastpnymi

wierszami (w wyd. 1683) po polsku:

»Co mia na sercu, to na Runo wyla.

Sam ci Duch wity w tej pracy posila.. .« etc.

Ale te i sam o. Dymitr pisywa po polsku — i nawet wierszami.

Tak oto n. p. zgorszony wierszoklectwem niepowcigliwem Jana

Makszymowicza archiep. czernichowskiego, kiedy by sam jeszcze ar-

chimandryt nowogrod-siewierskim, napisa lógg r. wiersz satyrycznej

treci p. tyt. »De poesi leprose«, a który zaczyna si jak nast.:

»Zdrój kastalski krzysztaowy

Swej okrasy upleni,

Glans wód jego marmurowy

W ka si szpetny odmieni i t. d.

Nawet pamitnik tego »witego « hierarchy cerkwi prawosawnej
pisany w znacznej mierze po polsku, przeplatany acin — i tylko

pod koniec notowany z maoruska. Co jeszcze nadto zaznaczy wy-
pada, e w szkole zaoonej przez niego w Rostowie miano wyka-
da, jak to nowsze specyalne badania wskazuj, obok greczyzny i a-

ciny, nie mniej jzyk polski.

Teodozy Uhlicki, archimandryta czernichowskiego jeleckiego mo-
nasteru, do 1693, potem archiepiskop czernichowski, um. 1696.

Teofan Prokopowicz I. skromny czerniec brackiego monasteru,

wykada w kolegium mohilaskiem w klasach niszych od 1675, po-

czem k. r. 1679 zaj tame katedr filozofii, któr opuci, zdaje si,

1684 r. dopiero. W roku tym wybrany na rektora, dostojestwa tego

nie przyj i usun si do celi mniszej, gdzie umar 1689.

Teodozy Janowski, pierwszy archimandryta aleksandro-new-

skiej awry, 1720 archiepiskop nowogrodzki, 1725 destytuowany, po

mierci cara Piotra L, przez którego by wielce cenionym, i skazany

na zamknicie do korelskiego monasteru, gdzie i umar jako pro-

sty czerniec.
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Stetan Jaworski, metropolita razaski, Jan Makrymowicz, tobol-

ski i Joasaf Krokowski — kijowski rozpoczynali studya w mohila-

skiem kolegium pod sam koniec tego okresu ; spotkamy ich tedy

pomidzy wychowacami jego w okresie nastpnym. Podobnie jak

i rektorów kolegium mohilaskiego — z ostatniego lo-lecia wieku

XVI-go, jakimi byli przed i zaraz po Krokowskim : Cyryl Filimo-

nowicz i Prokop Kolaczyski, oraz z pierwszego lo-lecia wieku na-

stpnego, jak — Gedeon Odorski, Innocenty Popowski i Chrystofor

Czarnucki.



VI.

KOLEGIUM mUlY PO „RUINIE" DO KOCA W. XVIL

Dwiganie si — powolne przeobraanie si na akademi.

Oderwanie Kijowa, Oderwanie przez Moskw, ukrainnego Zadnieprza,

skutki tego bezpo- a nastpnie i ostateczne zatrzymanie Kijowa, naj-

rednie. przód gwarantowane tylko na czas przez rozejm an-

drusowski 1667, lecz nastpnie — na zawsze, moc »wiecznego« po-

koju moskiewskiego 1686, zmienio zupenie dotychczasowe zewn-

trzne warunki sytuacyi tego, jako te i mohilaskiego kolegium.

Polityczne wzy czce je z Rplt zostay jakby na zawsze zerwane.

Wypadao zaprzesta odtd ogldania si na zachód, ani w obawach,

ani z nadziej ; natomiast — zwraca wzrok ju tylko ku pónocy,

skd miay pyn aski, cho groziy i chmury. Ustay niepokoje

i wojny: Kijów i jego kolegium miay sobie zapewnione bezpiecze-

stwo. Moralne przytem warunki pozostaway niezmienne. Istotnie, za-

sadnicze podstawy kultury — te same i nadal: kultura to zacho-

dnia, latyno - polska, nawet co do pimiennictwa, j wyraajcego.

Kultura owa tyle ju mocna, e mniej potrzebuje zwraca si o zasi-

lanie ku zachodowi — do akademij w Wilnie, Zamociu, Krakowie
;

owszem, sama ona poczyna coraz bardziej wylewa si na upole-

dzon jeszcze cywilizacyjnie pónoc. Co wicej, teraz wanie przy-

szed te, zdawaoby si, czas i na to, aeby zarazem i pod wzgldem
jzykowym, jzyka pimienniczego, korzystajc z faktycznego wyod-

rbnienia si na razie Kijowa z Zadnieprzem, »Maorosy«, z poród

reszty starej Rusi, zniy si za przykadem samych Polaków, do ludu



l'.Ai;i.AAM .lASlKNSKI

.Ml.l lidlHtl.riA KI.IoWSKl.





— 159 —

i dwign jzyk jego, jzyk pieni sielskich i wspaniaych dum bo-

haterskich Ukrainy, na wyyn pimiennicz i stworzy jzyk pi-

mienny narodowy, maoruski. Ale có, wobec potrzeby rozcigni-

cia kultury kijowskiej na przestwory moskiewsko-ruskie, pimiennicy

maoruscy, misyonarze owej kultury, dla atwiejszego udostpnienia

jej na pónocy, nie tylko nie wyrzekli si swego lingwistycznego dzi-

wolgu, jakim by naprawd ówczesny tak zwany >'>jzyk ruski«, lecz

nadto, do obfitej cerkiewszczyzny oraz polonizmów i latynizmów, ja-

kimi on by oddawna przesiknity, dodawa jeszcze poczli balast

wyrazów i zwrotów moskiewskich, wielko-ruskich. Rezultatem czego

ostatecznym a nieuchronnym nie mogo nie by powolne a bezwie-

dne, przy coraz natarczywszem oddziaywaniu polityki carskiej, toro-

wanie gocica przemonemu wpywowi zrywajcego ostatecznie pta
cerkiewszczyzny jzyka wielko-ruskiego, a z nim i nowo-powstajcej

rosyjskiej kultury. Nie prdko przecie jeszcze dao si to nale-

ycie przeczu, zrozumie. Co wicej, nie tylko utrzymywaa si wci
dalej jedno kultury z pozosta przy Rpltej Rusi star, lecz i po

stronie prawej Dniepru jeszcze nie zaraz zanika poczucie moralne je-

dnoci politycznej. Bezmylnie, na pozór, uznaje si tam wadz du-

chown, zalenego od patryarchy moskiewskiego, kijowskiego metro-

polity i t. d. A nawet, nie tracc nadziei przywrócenia Kijowa,

szlachta województwa kijowskiego, 1672 jeszcze, poleca posom swym
na sejm ^^^), aby uzyskali potwierdzenie, na nowo, praw »akademii«

kijowskiej. Tymczasem wypadki same toczyy si naprzód niezalenie

od wszelkich zamierze.

Krytyczny stan Zatrzymanie Kijowa przez Moskw, wbrew trakta-

koiegium. towi andrusowskiemu, odbio si na razie fatalnie na

wznawianem tak gorliwie przez rektora Jasieskiego kolegium bra-

ckiem. Wysany do zajcia Kijowa pukownik Piwo, nie wpuszczony

tam, pocz 1670 r. w odwet pustoszy poblisze dobra domniemanych

przeciwników zwrócenia miasta tego Rpltej. Nie oszczdzi te i dóbr

brackiego monasteru, burzc, znane nam ju z zapisu Kisiela, Nowo-

sióki na Irpeni , z których bractwo w owej dobie cigno zasiek

gówny. Dokona za tego tem bezwgldniej, i wyzwany by nie-

jako niestosownem zachowaniem si nowego zarzdcy, wartogowa —
jak o to winili, w swej »Lamentacyi« ''^''), czercy monasterscy samego

rektora. Zwróci si tedy Jasieski, w penej rozalenia odezwie (po

rusku) do wszystkich prawych synów cerkwi wschodniej , bez ró-

nicy, przcdstawiaja.c im '"-^) »cik i do nie zniesienia bole i upa-

dek kijowsko-brackicgo bohojowlcskiego monasteru, pracujcego okoo
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nauki prawosawnej w wiczeniu modzi rossiskiej, na podpor cer-

kwi witej i na pomnoenie chway Boej « i wzywajc o ratunek

jamun wit. Odezwa ta przecie nie miaa podanego skutku.

Tylko r. 1672 hetman Samójowicz, uniwersaem swym ^'") obwieci,

i car, widzc e bracki monaster »wite miejsce, tak potrzebne dla

mao-rossijskiego narodu, szczególnie dla wyksztacenia grecko-ruskich

dzieci w naukach wyzwolonych, znajduje si nie w takim jakby nale-

ao dostatku .. .«, nada rektorowi kolegium prawo sycenia miodu na

6 waniejszych w roku wit.
Mimo doznawanych strat i niepowodze, w kolegium wszake

nie przeryway si wykady"*-^). Przed 1672 r. chyba jeszcze zo-

stay otwarte klasy poetyki i retoryki; w tym roku bowiem wyka-
da i filozofi metropolita Gazy Paisius Ligarides przybyy z Moskwy,
lecz wprdce wydalony z Kijowa, za intrygi, przez wojewod kn. Tru-

beckiego. Nadto, oprócz samego Jasieskiego i owego Greka Liga-

rydesa, profesorami w kolegium mogli by jeszcze : hieromonach Pai-

sius Mokaczewski, który otrzyma wychowanie zagranic i um. 1672 r.,

jako kijowo-bracki kaznodzieja; oraz Bessaryon Szukowski, w r. 1672

namiestnik brackiego monasteru i prefekt szkó.

Sdzc jednak z przytaczanej ju wyej »Lamentacyi« mnichów
brackich, w r. 1673 wydanej"*^''), stan kolegium wida by jeszcze

bardzo lichy. Oto co powiadaj czerce (po polsku): »W szkoach

porzdku i nauki mao. Bowiem friget sine Cerera Pallas, jak czy-

tamy w pimie J. mci arcypasterza. Porcyj dla nauczycieli ku ich

pokrzepieniu niema, trapeza baha , nauczyciele nie maj najniezb-

dniejszego, co wzbudza w nich wicej alu ni gorliwoci do nauki.

Niektórzy z braci, zapatrujc si na starszego, nie czsto obijaj progi

cerkiewne, a to si dzieje z braku porzdku «.

Zmczony niepowodzeniami i cik walk, dotknity do ywego
ow »Lamentacy« samego bractwa bohojawleskiego, skadajcego
na administracyjn niezaradno nawet win poniesionych (w Nowo-
siókach) strat materyalnych etc. etc, czu si o. B a r 1 a a m zmuszo-

nym usun si z rektorstwa. Na co otrzymawszy zezwolenie aza-
rza Baranowicza, jako ówczesnego administratora katedry metropoli-

talnej, zaraz 1673 mianowany kaznodziej w pieczarskiej awrze; po-

czem zosta ihumenem pustyskiego w. Mikoaja monasteru, za
w r. 1685 archimandryt awry *'^). Na tem ostatniem stanowisku

mia przecie Jasieski sposobno wystpienia jeszcze, porednio,

i w obronie zagroonej swobody kolegium przy okolicznoci
,
jak

tu zaraz wskaemy.
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Protest przeciw O^^, jak wiadomo '^^-i^, Gedeon Czetwertyski, byy
poddawaniu si mo- wadyka ucki , wybrany 1685 r. na metropolit
skiewskiemu patry- kijowskiego, owiadczy by pierwszy gotowo sw

arsze. przyznania zwierzcinictwa patryarchy moskiewskiego.

Wtedy zgromadzone skutkiem tego na sobór w Kijowie ducliowie-

stwo Ukrainy, podlegej carowi, energicznie, wanie za przykadem
o. Barlaama, przeciwko temu zaprotestowao. W licie za, wysanym
z soboru tego do hetmana Samojowicza, protestujcy wskazywali,

pom. inn. i na niebezpieczestwo te, jakie, po poddaniu si, zamiast

Konstantynopola, Moskwie, groziby mogo nawet swobodzie ko-

legium brackiego, a nie mniej istniejcym drukarniom. I obawy te,

w istocie rzeczy, nie byy, jakby to na pozór si zdawao, wcale ponne,

bezzasadne. W Moskwie bowiem w tej dobie okiem podejrzenia pa-

trzono na uczono kijowsk, osobliwie od czasu, jak zabrako tam
przedstawiciela onej Symeona Poockiego, a na patryarszym tronie

zasiad taki fanatyczny despota, jak przewielebny Joakim. Uczonych
kijowskich ju tedy przestano wzywa do Moskwy : wszystkich ich

miano za zaraonych acisk herezy. Gron wic si stawaa sama
myl o moliwoci wdania si patryarchy moskiewskiego w spraw
wychowania , dotd swobodnego

;
gdy na pónocy wszystko od

niego wanie zaleao : metropolici , naznaczani przeze, sami nie

mieli prawa nawet zakada szkó. Z drugiej za strony widziano za-

groonem samo istnienie drukar, wobec surowoci przepisów prakty-

kowanych w Moskwie, gdzie istnia jedyny tylko »pieczatnyj dwór«,

pod bezporedniem zawiadowstwem patryarchy. A drukarnie byy
rzecz zbyt wan dla Ukrainy, przy nieustajcej polemice wyznanio-

wej ; co wicej — rzecz wan pod wzgldem materyalnym : pieczar-

.ska awra n. p, cigna ze swej drukarni dochód wcale znaczny, jak

i Baranowicz w Czernichowie. A e obawy te nie byy próne —
okazao si to niebawem.

Ale po tej wycieczce w stron, wrómy teraz do samego kole-

gium brackiego i rzumy okiem na stan jego, pod przewodnikami,

od chwili kiedy Barlaam Jasieski zrzek si rektoratu '^'^'^).

Przewodnicy etc. Otó po usuniciu si Jasieskiego, pierwszym

kolegium. rektorem kolegium rnohilaskiego zosta, byy jego

w)r Chowaniec a nastpnie rektor w Hoszczy, Sylwester Hoow-
czyc, polecony bractwu przez ówczesnego administratora metropolii

. Baranowicza. Zarzd/a on kolegium od 1674— 84 r., w którym

przeniesionym zosta do monasteru w. Michaa *zotowerchcgo«. Przy-

pomnimy tu, i owa szkoa w Hoszczy wanie w tym czasie upadla

AKADCMIA KIJOWSKA.
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bya ostatecznie, zniszczona 1672 przez poar, przy jednym z napa-

dów tatarskich. Pod rektoratem Hoowczyca byo ju kolegium bra-

ckie tak penej normy w swym ustroju i skadzie, jaka wanie zo-

staa zakrelona przywilejem Wadysawa IV-go 18 marca 1635 r.

Klasa bowiem filozofii nawet — zostaa bya ju otwart za Jasie-

skiego jeszcze 1672 r. Mona nawet wskaza niektóryci profi^sorów

filozofii z owej doby. Oto od 1672— 76 prefektem brackici szkó i na-

miestnikiem, a zapewne i profesorem filozofii, po Paisiuszu Ligary-

dzie by, jakemy widzieli, Bessarion Szukowski ; w 1678 za — Zo-

sim Soknikiewicz. Po nici obj widocznie katedr filozofii Teofan

Prokopowicz I, wykadajcy w klasaci niszyci od 1675. Bardzo te

by moe, e wanie w 1 680/1 bya wykadan owa krótka logika,

która przechowaa si (w Sofij. sob.) w rkopisie do dzisiaj. Zdaje

si te, e Prokopowicz wykada filozofi i w r. szk. 1683/4, bo Joa-

saf Krokowski, cho prefekt ówczenie, dawa lekcye retoryki; czemu

wiadczy jego podrcznik {w rkop. kijów, sofij. bibl.) p. t. »Penarium

Tullianae elouentiae . . .« 1683. Nauczycielem gramatyki 1684 r. by
Elizeusz Zawadowski, którego podrcznik w jzyku polskim prze-

chowuje si dotd w rkopisie w pieczarskiej awrze.

Po przeniesieniu Hoowczyca, na ihumena, do michajowskiego

monasteru, kiedy Teofan Prokopowicz I odmówi zajcia jego miejsca,

ihumenem brackiego monasteru i rektorem kolegium zosta 1684 r.

przez administratora metropolii . Baranowicza wyznaczonym Eze-

chiel Filipowicz , zatwierdzony nastpnie i przez uniwersa hetmana

Samojowicza. Rzdzi on wszake kolegium zaledwie jeden 1684/5

rok tylko. Prawdopodobnie te sam wykada filozofi, bo w roku

nastpnym 1685/6 ju Krokowski. Z czasu Filipowicza dosza do nas

rkopimienna retoryka, z ciekawym spisem 36 uczni, biorcych udzia

w wiczeniach
;
pom. którymi znajdujemy takie nazwy jak : Bogacki,

Czerniachowski, Daszkiewicz, Horlenko (2-ch), Chomiski, Iliaszewicz,

Jasnopolski (2 eh), Kozowski, Lewicki, omikowski, Moczaski, Nie-

dwiedzki, Runowski, Sawicz, Terlecki, Wolaski etc.

Nastpc Filipowicza zosta Teodozy Huhurewicz , który pier-

wej by ihumenem monasteru baturyskiego, potem 1684 kijowsko-

michajowskiego. Rektorem zostawa w cigu lat 3-ch, od 1685/6

do koca 88-go, poczem przeszed na ihumena moksakowskiego, a po

roku um. (1690), jako prosty hieromonach baturyskiego monasteru.

Wnoszc z jego schodzenia na dó po drabinie hierarchicznej, mo-

na wnosi, e do niego to si stosuj owe »szumne dzienno-nocne

rozrywki« zwierzchniczych w kolegium osób, o jakowych, odbywa-

jcy wtedy wanie studya swe, Teofan Prokopowicz II powiada.
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Z pomidzy profesorów z czasu jego rektoratu znanym jest, oprócz

Krokowskiego, wykadajcego powtórnie kurs filozofii, Sylwan Ozier-

ski, któremu mona przypisa dwa pozostae w rkop. podrczniki :

poetyki pod tyt. »Curiae Bethleemicae« oraz retoryki p. t. » Orator

e mente Tulliana«. Z tej podobnie doby pociodzi i inny jeszcze pod-

rcznik poetyki »Fons Castalis« — Joannicego Walawski ego moe.
Rok 1686, przypadajcy na czas rektoratu Huiurewicza, a w któ-

rym zawara Rplta pokój ostateczny, »wieczny«, z Moskw, moc
którego zrzeka si ju formalnie na zawsze, na rzecz tej ostatniej,

Kijowa, zaway niepomau i w losach dalszych kolegium. Wpraw-
dzie trzymaa Moskwa faktycznie Kijów ju oddawna, ale e si go

Rplta nie zrzekaa, zawsze tam wic, mimo wszystko, ogldano si

jeszcze nieco i na zachód. Widocznem to byo wyraniej na kole-

gium wanie, gdzie dotd trzymano si, jakby z przymusu, zakresu

nauk wskazanego, ograniczajco, w przywilejach królewskich. Tak,

nie powaano si jeszcze zaprowadzi tam kursu teologii, nie ma-

jc prawa siga wyej poza dyalektyk i logik. Z ostatecznem for-

malnem ju ustaleniem si wadzy moskiewskiej w Kijowie, ograni-

czenie to samo przez si, w zasadzie, upadao ; tem bardziej, e o ile

pierwej w interesie polityki polskiej, duchem katolickim przejtej, le-

ao niedopuszczanie do .samoistnego rozwoju w kolegium kijowskiem

teologii dyzunickiej, by zmusi przez to uczniów tego do udawania si,

dla ukoczenia studyów do akademij katolickich, o tyle teraz, odwro-

tnie, rzd moskiewski nie móg nie uzna potrzeby jak najpieszniejszego

zaprowadzenia kursu »bohosowija« cile ortodoksalncgo, któreby za-

bezpieczao uczniów kolegium nadal od wszelkich postronnych a wrogich

tyle wpywów. Pierwej jednak potrzeb ow bahoczestya zrozumiano

w samym Kijowie, w kole tam ludzi wiatlejszych a gorliwych, któ-

rzy, wyksztaceni sami w katolickich akademiach , biorc ywy
udzia w losach brackiego kolegium, postarali si niebawem o zapro-

wadzenie w niem wykadów. Tem za bardziej, i przez to przygo-

towaoby si w nastpstwie zdobycie zarazem formalnego, ze strony

wadzy obecnie zwierzchniczej, tytuu »akademii«, t. j. wyszego

naukowego zakadu, który to tytu, przyznany ju w Hadziaczu, przed

30-stu laty prawie, faktycznie jednak, jak to widzielimy, nic zdolal

by wej w ycie. Inicyatorami takiego podniesienia mohilaskiego

kolegium byli: b. jego rektor a obecny archimandryta pieczarski

Barlaam Jasieski, ucze jego dawny Joasaf Krokowski i Stefan Ja-

worski. Pierwszym, co zacz wykada teologi w kolegium, by
Krokowski, napewno nie bez narady z Jasieskim, utrwali za j tu

Jaworski.
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Po Huhurewiczu rektorem kolegium zosta najprzód ihumen \vy-

dubickiego monasteru Pachomijusz Poduzki od 1690—91 ; po nim za

hieromonach Cyryl Filimonowici, syn znanego ze swej niespokoj-

nej zabiegliwoci wadyki mcisawskiego Metodego od 1691—93.

Ale dostojników tych przymiewaa powana i dzielna posta Kro-

kowskiego. By on w r. 1690 ju ihumenem pustynno-nikolskiego

monasteru i w tyme roku rozpocz w kolegium kurs teologii, któr

wykada przez lat 4, do r. 1693. Podrcznik atoli tego kursu wcale

nas nie doszed; zacioway si tylko tezy teologiczne, bronione pod

jego przewodnictwem 1691 r. Z innych profesorów kolegium w prze-

cigu tego czasu (1689—93) znani s: prefekt i profesor filozofii Syl-

wan Ozierski, po którym pozostay drukowane tezy filozoficzne bro-

nione 1 69 1 r. ; Stefan Jaworski, który po powrocie z zagranicy w r.

1689, wykada w kolegium w 1690/1 retoryk, za od 1691—93 filo-

zofi, kurs której przechowa si w rkopisie pod tyt. »Agonium« ; Jo-

annicy Walawski wykada retoryk 1689/90, której podrcznik prze-

chowuje si do dzisiaj. Nadto doszy nas z tego czasu nastpujce podr-

czniki: poetyka p. t. »Camoena« 1688/9 ''• — moe Stefana Jawor-

skiego; retoryka 169 1/2 r. p. t. »Amphion«, oraz z 1692/3 p. t. »Sub-

sidium rhetoricum« — moe Prokopa Koaczyskiego.

Po Filimonowiczu ihumenem brackiego monasteru i rektorem

kolegium zosta, jak ju zaznaczyhmy, Joasaf Krokowski ihumen

monasteru pustynno-nikolskiego, który sprawowa ten urzd od 1 693— 97.

Lecz zajty sprawami eparchialnemi nie wykada ju wicej teologii.

Znany w rkopisie i jemu przypisywany kurs teologii z owej doby

naley waciwie do ówczesnego prefekta Stefana Jaworskiego. Nazwy

innych profesorów za rektoratu Krokowskiego mao s znane, cho-

cia podrczników wykadowych rónych nauk przechowao si do-

sy z owego czasu. Tak filozofi wykadali, zdaje si: od 1693— 95

Prokop Koaczyski, od 1695—97 za Hieronim Simarowski, póniej-

szy ihumen kiryowski
;
przechowany podrcznik z r. 93— 95 nosi ty-

tu »Meta scienciarum«. Retoryk w 1796/7 wykada, zapewne, Mi-

cha Onichimowski , który w r. nastpnym by profesorem filozofii

i prefektem; podrcznik z tego roku ma tytu »Triumphus«. Poetyk
za — Innocenty Popowski , w 1699 prefekt. Oprócz tego przecho-

way si podrczniki z owej doby: poetyki 1695/6 oraz retoryki te-

go roku — niewiadomo do kogo nalece.
Po Krokowskim, od 1697— 1701 rektorem etc. by Prokop Ko-

aczyski. Za jego rektoratu w kolegium wykadali : teologi dogma-

tyczn zapewne on sam, polemiczn za Stefan Jaworski; filozofi —
Micha Onichimowski od 1697—99, Innocenty Popowski 1699— 1701 ;
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retoryk w i6g8/g — tene Popowski, od 1701 Józef Turobojski, do

kogo za naley retoryka 1699— 1700 r. pod tyt. »Classis Tulliana«

nie wiadomo.

Zachodnie pierwo- Ostatnie lo-lecie wieku XVII- go stanowio dla insty-

wzory kolegium i tucyi Mohiy niejako przejcie faktyczne z poziomu
porzdki wasne. »kolegium« na Stopie wyszy »akademii«. Oczy-

wicie, wzorem dla kolegium mohilaskiego byy kolegia jezuickie

i pijarskie, przykadem do naladowania dla zamierzonej akademii

byy te akademie katolickie Rpltej. Mniejsza, i Kijów z Zadnie-

przem znalazy si ju ostatecznie w rku moskiewskiem, kultura pol-

ska bya tak tam wkorzenion, ideay jej tak tam czczono gboko,
e o szukanie innych nad polskie wzorów cywilizacyjnych, a wic
i w zakresie szkolnictwa, nawet myle byo niepodobna. A przed-

miot to takiej wagi , i wymaga bliszego przedwstpnie rozpo-

znania *^^)

:

Istotnie, róda, z których przedstawiciele i przewodnicy nauko-

woci kijowskiej nie t) Iko czerpali dotd wasne swe wyksztacenie

wysze, lecz brali zarazem i w z o r y do naladowania dla swego ko-

legium, znajdoway si przedewszystkiem w polskich wyszych
zakadach naukowych. Wzory te byy tam gotowe i najblisze.

Przedstawiay je a cztery rodzaje zakadów : akademie, oraz kole-

gie — jezuickie, pijarskie i w czci bazyliaskie unickie. Z dwóch

akademij, stanowicych gówne ogniska owiaty w Koronie, modsza
zamojska, zaoona 1593 r. na zachodnim rbie Rusi poudniowej,

przycigaa bardziej ni krakowska modzie rusk ku sobie. Urz-
dzona na wzór padewskiej, miaa ona 5 grup narodowych, na jakie

si dzielia uczca si modzie, a wród tych, obok polskiej, litew-

skiej i t. d. bya te wyodrbnion grupa narodowa ruska. Wyrane to

uwzgldnienie, bliszo miejsca oraz pewne ulepszenia w porównaniu

ze starym trybem akademii krakowskiej, sprawiay, i na Rusi prze-

noszono j nad tamt. Std te wicej tu ni tam wzgldnie uda-

wano si dla ukoczenia wyszych studyów, jakie nastpnie zaszczepiano,

za przykadem Kossowa, w Kijowie. Byli przecie i tacy, którzy, jak

naprz. Barlaam Jasieski, zdobywali beret doktora filozofii w akademii

krakowskiej. Znaczny te wpyw, niezaprzeczenie, na kolegium

kijowskie miay szkoy jezuickie. Pomimo bowiem zobopólnej ar-

liwoci religijnej, niejeden wychowaniec szkó ruskich udawa si, dla

skoczenia studyów, do kolegium Soc. Jesu, a niejeden z uczniów ruskich

tego zgromadzenia szuka potem umocnienia si w bahoczcstyju w ko-

legium kijowsko-mohilaskiem. Z 3Ó kolegiów jezuickich, istniejcych
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w w. XVII-tym w obrbie Rpltej, najbardziej, zdaje si, byy ucz-

szczane przez modzie rusk nastpujce : we Lwowie, Przemylu,

Jarosawiu, Lublinie, ucku, Porycku, Kamiecu Podolskim, a nawet

w dalekim Poznaniu — w Koronie ; na Litwie za : w Brzeciu, Nie-

wieu, Poocku, szczególnie jednak uczszczan tam bya akademia

S. Jesu w Wilnie. wiadcz o tem, przechowujce si dotd

w monasterskich bibliotekach Kijowa, rkopimienne podrczniki wy-

kadów : retoryki i filozofii — w tych kolegiach, teologii za — w aka-

demii wileskiej. Co ciekawsze jeszcze, e wszystkie prawie podr-

czniki owe pochodz z epoki — ju po 1670 r., ju po odpadniciu

Kijowa do Moskwy. Uczszczaa te modzie ruska i do kolegiów pi-

ja r s k i c h, wyszych pod wielu wzgldami od jezuickich, lecz posia-

dajcych klasy tylko do filozofii wcznie. Znano i pierwotne ogni-

sko zakonu »Scholarum piarum« na pónocy — Oomuniec; z polskich

za kolegiów — uczszczano wicej, o ile przechowane dotd rkopi-

mienne podrczniki wykadów wiadcz, do kolegiów w Rzeszowie

oraz Waru i Szczuczynie — w tych dwóch ostatnich ju na po-

cztku XVIII-go w. Kolegia unickie odwiedzano niewiele, przy-

najmniej ile si da o tem wnosi podobnie z pozostaych rkopimien-

nych podrczników ; znany jest bowiem dzi w Kijowie jedynie kurs

filozofii , wykadany przez Leona Kiszk
,

póniejszego metropolit,

w kolegium we Wodzimierzu, zaoonem przez metropolit Leona Za-

leskiego. Do kolegiów dysydenckich zato — ju prawie nie uda-

wano si wcale. Przechowaa si tylko wskazówka, e w bibliotece

Barlaama Jasieskiego znajdowaa si w rkopimie retoryka jednego

z profesorów kolegium w Elblgu , z jego wasnorcznemi adno-

tacyami.

Std rzecz wielce zrozumiaa, i przewodnicy mohilaskiego ko-

legium, sami w znacznej czci wyksztaceni ostatecznie w katolickich

zakadach naukowych Rpltej, stamtd tylko bra mogli, i brali isto-

tnie, gotowe wzory dla niego. Ale zestawiajc znane (choby z u-
kaszewicza »Historyi szkó «) porzdki w akademiach i kolegiach ka-

tolickich polskich z temi oderwanemi wiadomociami, jakie nas doszy

trybie panujcym w kolegium mohilaskiem, widzimy dowodnie, e
ani krakowska, ani zamojska, ani wileska nawet jezuicka akademia

nie suyy za wzór dla wewntrznego ustroju kijowo- brackiego kole-

gium, lecz e za wzór taki suyy kolegia jezuickie i pijarskie.

1 tylko jedynie od czasu wprowadzenia te w zakres wykadów i teolo-

gii, przybraa szkoa bracka pewne prawa akademii , nie przestajc

by jednak podawnemu kolegium tylko — cho i wyszego rzdu.

W stosunku do kolegiów jezuickich i pi jarskich, ró-
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nicych si midzy sob tern gównie, i ostatnie nie posiaday klas

teologii, kolegium brackie kijowskie, w urzdzeniach swych, byo a do

wprowadzenia jej u siebie
,
podobnem bardziej do pijarskich, cho-

cia utrzymao wiele z tego, co stanowio waciwo szkó jezuickich.

Piotr Mohia zamierza, o ile si zdaje, utworzy w cerkwi bahoczesty-

wej co podobnego, wzorem Jezuitów i Pijarów, do naukowo-wycho-

wawczego zakonu z akademi na czele. Otrzyma jednak, jak wia-

domo, w r. 1633 przywilej królewski na zaoenie kolegium tylko.

Przybierajc tytu starszego brata (jedynie), opiekuna, stróa i obrocy
kolegium, faktycznie odpowiada poniekd, co do praw swych, g e-

neraom katolickich wychowawczych zakonów. Podlega mu bez-

porednio rektor, z prawami archimandry ty, od którego zaleay
te kolegia drugorzdne (Winnica, Hoszcza), std przybierajcy cza-

sami (jak Isaja Trofimowicz Kozowski), trybem katolicko-zakonnym,

miano »prowincyaa«. Rektor, jak ju wiemy, by powikszej czci
ihumenem brackiego monasteru i profesorem w wyszej klasie kole-

gium, chocia nie zawsze. Miewa on przy sobie trzech doradzców

z poród starszych profesorów, razem z prefektem czy kaznodziej.

Naznacza te nauczycieli do klas, wskazywa przedmioty nauki i t. d.

Najbliszym pomocnikiem rektora
,

podobnie jak w kolegiach je-

zuickich i pijarskich, by tu prefekt. A do wprowadzenia kursu teo-

logii
,

prefekci wykadali , widocznie, retoryk (jak naprz. Sylwester

Kossow lub Joasaf Krokowski) ; od wprowadzenia za teologii, przed-

miotem ich wykadów bya filozofia. Profesorowie i nauczyciele

wogóle kolegium brackiego czsto koczyli swe wyksztacenie w^ ko-

legiach i akademiach polskich, a nawet zachodnio-europejskich, gdzie

suchali teologii, jak naprz. Sylw. Kossow, Barlaam Jasieski, Joasaf

Krokov/ski, Stefan Jaworski, Teofan Prokopowicz II. Lecz byli i tacy,

jak Joannicyusz Galatowski, którzy poprzestawali jednynie na wy-

ksztaceniu, jakie im dawao kolegium kijowskie. Nauczycielami w kla-

sach niszych mogli te by i studenci wyszych kursów, nie przery-

wajcy atoli przez to swych wasnych studyów. Bywali te i osobni

kaznodzieje, jak Melety Dzik i Paisiusz Mokaczewski. Nauczyciele tu,

podobnie jak w kolegiach jezuickich i pijarskich, nie pozostawali dugo

na miejscu, lecz zwykle przechodzili razem z uczniami do klasy wy-
szej co roku ; lecz a do filozofii tylko, poczem otrzymywali inne sta-

nowiska, a zdolniejsi —nawet profesorów filozofii, z kursem 2 letnim ;

gdy kurs teologii zajmowa lat 4.

Nic mniej te plan wykadu nauk w kolegiach jezuickich

i pijarskich (równie znany nam z Historyi szkó « ukaszewicza), prze-

niesiony zosta do kolegium mohilaskiego, chocia ze znacznomi
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skróceniami. Byo w niem najprzód 6, a pod koniec XVII-go stulecia,

7 klas, a mianowicie : 3 gramatyczne — infima, gramatyka i syntak-

syma; 2 klasy »humaniorum« — poetyka i retoryka: oraz 2 klasy

wysze — klasa filozofii i, dodana dopiero pod koniec tego wieku,

teologii. Zreszt podczas burzliwej epoki lat 1640—70 kurs nauk w ko-

legium brackiem koczy si, jakemy to w swojem miejscu widzieli,

na retoryce. Kada z klas miewaa zwykle jednego tylko profesora

czy nauczyciela, skutkiem czego nie byo tu, nawet w klasach wy-
szych, takiego rozgazienia i takiej specyalizacyi nauk, jak w kole-

giach jezuickich. W klasach gramatycznych wykadano, jakemy to

wyej przy okolicznoci równie zaznaczali, jzyk aciski podug Al-

wara, cerkiewno - sowiaski podug gramatyki Smotryckiego, grecki

za, obecnie, podug Gretsera, przyjtego w kolegiach jezuickich. Ka-
techizmu uczono, jak to podobnie wiemy, najprzód z podrcznika

Mohiy, a potem B. Jasieskiego, zdaje si. Klasy gramatyczne byy
jednoroczne. W klasie poetyki, oprócz samej poetyki wogóle, wyka-
dano te, w dziale np. »de subsidiis poeseos«, mitologi grecko-rzym-

sk; nadto powtarzano, lecz ju po acinie, nie po rusku, katechizm.

Retoryka, wykadana w klasie tej nazwy, dzielona bya na ogóln
i stosowan; ogólna obejmowaa 5 dziaów teoretycznych; stosowana

zajmowaa si rodzajami krasomówstwa, szczególnie za — panegiry-

cznym. W klasie tej wykadano czasem i prawida kaznodziejstwa,

podug wzorów retoryk jezuickich Mendozy, Causinusa i inn. Z dzie

i traktatów tego rodzaju samych retorów kijowskich znane s bar-

dziej, jak to ju wskazywalimy: »Xauka« etc. Galatowskiego oraz

^Orator e mente Tulliana« etc. Poetyka i retoryka zway si w kole-

gium brackiem »humaniora«, a uczniowie ich przybierali nazw »hu-

manistów«. Wykadano je po roku tylko. wiczenia w tych klasach

pisano po acinie i po polsku, a pod sam koniec w. XVII-go
i w ruskim te ksikowym jzyku. Nauczyciele tych klas, co mie-

sic, naprzemian, urzdzali »deklamacye« krótkie albo »oracye« lub

co podobnego, pierwszy » stylem retorskim«, drugi wierszami. Nau-

czyciel retoryki co roku, przy wznowieniu zaj obowizany by mie
publiczn oracy. W klasie filozofii wykadano jedynie kurs filozofi-

czny, skadajcy si zwykle z dyalektyki, logiki, fizyki i metafizyki.

Etyka za, geometrya i jzyk hebrajski wcale tu wida w cigu w.

XVII-go wykadanemi nie byy. Kurs filozoficzny by dwuletni, z wy-

jtkiem moe jedynego przykadu z pocztkowej doby kolegium (od

1639) 3 -letniego kursu profesora Kononowicza Horbackiego. A do

czasu wprowadzenia teologii, kursy filozoficzne dotykay czstokro
i pyta teologicznych, majcych zwizek z filozofi; dopiero po jej
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wprowadzeniu, metafizyka przestaa potrca o tego rodzaju kwe-

stye. Profesorowie filozofii urzdzali prywatne i pubHczne dysputy

:

byway one tygodniowe, miesiczne i kwartalne. S wskazówki dy-

sput ju z czasów Piotra Mohiy (1639); znane te litografowane tezy

dysput z r. 1691 pod przewodnictwem Sylwana Ozierskiego, oraz 1693,

pewnie Stefana Jaworskiego. Profesorowie filozofii, oraz teologii ska-

dali przysig, e nie bd wykadali nic nowego lub przeciwnego

bahoczestyju, lecz zgodnie z nauk cerkwi.

Pod wzgldem sposobów utrzymania swych uczniów, kole-

gium kijowskie byo bardziej podobnem do kolegijów pijarskich ni

jezuickich, stosujc czynnie na wielk skal sposoby wspierania wród
nich uboszych. Sprzyjaa temu i sama maoliczno uczniów, do osta-

tniego dziesitka lat przynajmniej wieku XVII- go. Tak ilo ich mo-

ga wynosi: w r. 1652 do 166 uczniów, w r. 1685/6 do 240. Dla

uczniów uboszych zaoona zostaa, jakemy to widzieli, jeszcze przez

Mohi bursa. Barlaam Jasieski w czasie swego rektoratu (1665— 73)

zajmowa si wicej potrzebami wychowaców kolegium ni braci

zakonnej i nauczycieli. Lecz bursa nie moga obj wszystkich uczniów

uboszych, z których liczby pozostali poza ni musieli zapewnia so-

bie utrzymanie innymi sposobami — jak posugi przy cerkwiach pa-

rochialnych, a nawet ebranina w postaci tak zw. »mirkowania«
t. j. obchodu po domach zamoniejszych ze piewem, z czem czyy
si nieraz i karygodne studenckie swawole.

Co do porzdków szkolnych w kolegium brackiem — byy
one zarówno takie same jak w kolegiach jezuickich i pijarskich.

W podobny sposób cay tryb religijno-moralnego wy-

chowania modziey przejtym by, w ogólnych zarysach, od Jezuitów

i Pijarów. Przestrzegano i tu pilnie cisego wykonywania obrzdków
religijnych, modlitw etc. etc. Ju sam Mohia wyda by swój »Anto-

logion t. j. modlitwy i nauki zbawienne, na uytek duchowny spu-

deów«. Uywano te takiche rodków ubocznych. Do rodków reli-

gijno-moralnego wychowania naleay take kongregacye czyli ducho-

wne bractwa. Pierwotnie jedna chyba istniaa kongregacya, jako

bractwo »modziecze«, zatwierdzone 1620 jeszcze przez patryarch

jerozolimskiego Teofana. Z czasem, gdy wprowadzono kurs teologii,

móg powsta i podzia kongregacyi na bractwo starsze i modsze.

Podobnie te jak w kolegiach katolickich, tak i w mohiluskiem ucznio-

wie odgrywali religijne dramata, »m i s t e r y e«, przedstawiane szczegól-

nie w wielki pitek i wogóle w cigu wielkopostnego tygodnia. Naj-

waniejszym ze znanych dramatów tego rodzaju jest sDijstwije na strasti

Chrystowy«, przedstawiajce history biblijnego patryarchy Józefa,
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sucego zwykle za wyobraziciela pasyj samego Chrystusa. azarz Ba-

ranowicz te wspomina, w licie z r. 1676, i za modu wystpowa w po-

dobnym dramacie. Znany równie dramat, z aluzy polityczn »0 Ale-

ksym czowieku boym «, powicony carowi Aleksemu Michajowi-

czowi, grany 1674 r. ; cho to tylko przeróbka z polskiego zna-

nego ywota . Aleksego Piotra Skargi. Nie mniej wczenie wprowa-

dzono przedstawienia dramatyczne w czasie wit Boego Narodzenia,

Wielkiejnocy oraz na wito kongregacyjne . Wodzimierza. Nawet

w czasie majowych rekreacyj , z czem czono dyalogi i »kanty«.

Ze szkolnych ceremonij i procesyj byy w uyciu : wielkopostne pa-

sye z odpowiedniemi kazaniami ; uroczysta panechida w rocznic mierci

Piotra Mohily 31 grudnia; procesye przy pogrzebie profesorów, stu-

dentów itp.

Pod wzgldem dyscypliny szkolnej kolegium brackie bar-

dziej podobnem byo do szkó pijarskich ni jezuickich: sowem —
bya w niem dyscyplina surowsza. Porzdku i prowadzenia si uczniów

w szkoach i na stancyach pilnowali : cenzorowie, seniorowie, inspekto-

rowie, a po nad nimi prefekt, majcy prawo kara przekroczenia.

Kary za byy do ostre, byy w uyciu rózgi i nawet wypdzenie
z kolegium.

Przy zestawieniu porównawczem prawide i porzdków kolegium

mohilaskiego z odpowiedniemi w kolegiach jezuickich i pijarskich,

widzimy naocznie, i tryb jego szkolny, w ogólnym zarysie, wzi-
tym by od Jezuitów i Pijarów. Co wicej, widzimy tu literalne nie-

mal naladowanie pewnych porzdków, jakie byy zaprowadzone w ko-

legiach tamtych zakonów. Do tych np. nale porzdki dotyczce

wogóle osób przewodniczcych w kolegium, dalej cenzorów, audyto-

rów, dyrektorów czy inspektorów, kalefaktorów etc. ; zreszt tragedyj

wielkopitkowych, passyj itp. Lecz przy calem podobiestwie s te
i znaczne rónice pomidzy szkoami owych zakonów katolickich

a kolegium brackiem kijowskiem. Najprzód oto zakres przedmiotów,

wykadanych w kolegium mohilaskiem, by nieco mniejszy ni w od-

powiadajcych mu kolegiach jezuickich i pijarskich. Nie mówic ju
o tem, i w kolegium kijowskiem do r. i68g nie wykadano wcale
teologii dogmatycznej, same kurs filozofii i retoryki byy tam krótsze

ni w kolegiach pijarskich; w tych ostatnich kurs retoryki dla wy-
chowaców zakonnych trwa dwa lata, filozofii za trzy, gdy tymcza-
sem w kolegium kijowskiem retoryk wykadano w cigu jednego
roku, filozofi w cigu dwóch lat, z rzadkim chyba wyjtkiem. Nadto,

w starszych podrcznikach kijowskich przedmiotu filozofii nie spoty-

kamy etyki czyli filozofii moralnej
;
podobnie nie widzimy, aby w kia-
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sie filozofii wykadano matematyk i geografi. Pierwszy podrcznik
matematyki czy arytmetyki znany z r. 1700 zaledwie. Dalej w kole-

gium kijowskiem brackiem byo mniej religijnej formalistyki i obrzdo-
woci ni w kolegiach jezuickich i pijarskich : uczniowie i studenci ki-

jowscy bywali na liturgii nie codzie, lecz tylko w niedziele i dni

witeczne; spowiadali si i przyjmowali komuni wit nie czciej
ni trzy lub cztery razy do roku ; modlitwy, przed rozpoczciem lekcyi

odmawianej, suchali stojc, nie klczc i t. p. Nie wida te owego
religijnego fanatyzmu, jakim si odznaczali wychowacy jezuiccy. Po-

tem, dyscyplina szkolna w kolegium kijowskiem bya daleko surowsz
ni w szkoach jezuickich a nawet pijarskich; chocia od tych osta-

tnich waciwie przejte tam zostay rodki przymusowe i kary wzgl-
dem zaniedbujcych si i nieposusznych. Nakoniec kolegium brackie,

zapoyczajc si we wszystkiem od szkó jezuickich i pijarskich, sta-

rao si zato, w rzeczach dotyczcych wiary, co byo tam wybitnie ka-

tolickiem zastpi przez swoje bahoczestywe. Wzamian katolickich

pobonych rozmyla do czytania przez uczniów, wyda Mohia, jak wie-

my, w tyme celu swój »Antologion« 1636 roku. Pijarski katechizm

P. Kaniziusza dla klas niszych zastpionym zosta, najprzód przez

»Sobranije korotkoj nauki o artykuach wiery prawosawno-kafolicze-

skoj christijanskoj" tego Mohiy, a potem przez krótki katechizm,

w ówczesnym ruskim ksikowym i aciskim jzyku, prawdopodo-

bnie Barlaama Jasieskiego. Zamiast klasycznych aciskich pisarzy

i historyków, komentowano czasem w kolegium brackiem, ile si zdaje,

byzantyskich historyków kocielnych —np. Jerzego Kedryna. Prawida
aciskiej retoryki zastosowane zostay przez J. Galatowskiego do cer-

kiewnego kaznodziejstwa w jego pisemku »Nauka« etc. Co wszystko

dowodzi, e kolegium kijowskie, gdzie mogo, nie naladowao niewol-

niczo wzorów obcych, lecz stosowao je tylko do potrzeb bahoczestya.

Branie za tych wzorów od Jezuitów i Pijarów byo w owe czasy rze-

cz nieodzownoci: szkoy ich stay najwyej w wiecie katolickim,

i Mohia jak i jego nastpcy nie mieli wyboru. Co wicej — jedynie

stawiajc bahoczestywe kolegium na równi ze szkoami katolickiemi,

we wszystkiem, mona byo odcign od nich mód bahoczestyw

!

Oto jak ostatecznie przedstawia donioso wpywu pierwowzo-

rów zachodnich na ustrój kolegium mohilaskiego specyalny badacz

stanu » Kijowskiej akademii w drugiej poowie wieku XVII-go« '^'^),

który nam tu suy a przewodnika.

Przeobraanie si ko- Zaznaczylimy wyej, e dla instytucyi Mohiy osta-

legium na akademi, tnie lo-lccic W. XVll-go Stanowi niejako przejcie,
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ju faktyczne, z poziomu kolegium na stopie akademii; oraz —
e, o ile wzorem dla kolegium byy odpowiednie wysze szkoy za-

chodnie, o tyle przykadem do naladowania dla zamierzonej akade-

mii mogy by akademie katolickie Rpltej. Istotnie tak si te
i stao ^'^)

: one posuyy za wzór dla Kijowa. Ale akademie owe
nie przedstawiay, jak wiadomo, nic jednostajnego; uwydatniay si
wród nich dwa wybitniejsze typy : peny, uniwersytecki, ze wszyst-

kimi fakultetami etc, wzór którego dawaa z siebie akademia kra-

kowska, oraz — niezupeny, uszczuplony, przykad którego wytwo-

rzyli Jezuici, pom. inn. w swej akademii wileskiej, posiadajcej

jedynie dwa fakultety: teologiczny i filozoficzny. Z dwóch tych ty-

pów, ten drugi wanie, uszczuplony, wzity zosta za punkt wyjcia

ku przetworzeniu kolegium brackiego na akademi. Ku zaoeniu atoli

temu, jakie by sobie robi jeszcze sam Mohia, a nastpnie przyzna

je w zasadzie ukad w Hadziaczu, posuwano si, z natury rzeczy,

tylko stopniowo. Oto w r. i68g profesor i prefekt kolegium Joasaf

Krokowski rozpocz, jak pamitamy, pierwszy 4-letni kurs teolo-
gii. Po nim od 1693— 97 prowadzi go dalej Stefan Jaworski, wy-
kadajc równolegle teologi kontemplacyjn i polemiczn; z których

co do pierwszej trzyma si niewtpliwie planu w. Tomasza z Akwi-
nu, wzory za drugiej znajdowa w akademiach katoHckich, osobliwie

jezuickiej wileskiej. Lecz nie widzimy w kolegium mohilaskiem je-

szcze ani teologii moralnej, ani kazuistycznej, ani prawa kanonicznego,

ani jzyków wschodnich , a szczególnie hebrajskiego, wykadanych
w akademii wileskiej. Z wprowadzeniem teologii do kursu nauk
w kolegium brackiem ulega pewnej te zmianie i filozofia. Ku ko-
cowi wieku XVII-go ostatnia z czci kursu filozoficznego metafizyka

znacznie si uszczupla i nie dotyka ju pyta zasadniczej teologii;

lecz za to druga cz filozofii albo fizyka uwydatnia dno do po-

wikszenia swego zakresu. Kurs filozofii 1699— 1702, zawierajcy

w sobie gówne czci — dyalektyk z logik, fizyk i metafizyk,

wprowadza do fizyki szczególne dziay o duchu, o meteorach ; w in-

nym znów kursie filozofii widzimy kosmologi, uranologi, astrologi,

stechiologi, psychologi i t. d. Lecz innych, istotnych, zasadniczych,

zmian w kursie filozofii nie wida. Nie wykadano tu ani etyki i po-

lityki , ani matematyki , dawanych w jezuickiej akademii wileskiej.

Zreszt czego brakowao w kursie nauk w kijowskiem brackiem ko-

legium, w porównaniu z jezuickiemi akademiami, zastpowanem byo
w czci przez do zamon wzgldnie bibliotek samego kolegium.

Z innej znów strony — wprowadzenie do kolegium kursu teo-

logii, chocia z jednym profesorem tylko, posuyo za dostateczny po-
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wód do naladowania w niem innych te niektórych akademi-
ckich porzdków oraz — do wyproszenia dla niego pewnych praw

starszych akademij, jak naprz. nadawanie stopni naukowych, studenckie

korporacye i konwikty, prawo wasnego sdu i t. p. Tak oto ju
w r. i68g Stefan Jaworski, wychowaniec kolegium w Poznaniu i aka-

demii w Wilnie , otrzyma po zoeniu egzaminu w Kijowie tytu

» poeta laureatus«; a w podobny te sposób napewno zdoby go-

dno »bakaarza wyzwolonych nauk i filozofii* Grzegorz Wiszniewski.

Z wprowadzeniem do kolegium 4-letniego kursu teologii stao

si te potrzebnem wydzielenie studentów dwóch wyszych kursów

akademickich, t. j. filozofii i teologii, w osobn grup lub korpo-
racye, oddzieln od korporacyi uczniów klas niszych. Dokona tego

rektor (1693— 97) Joasaf Krokowski, przeobraajc dotd istniejce

bractwo modziey. Z korporacyj tych — mniejsza, »Congregatio mi-

nor«, miaa za patrona w. Wodzimierza; wiksza za, »Cogregatio

major « — w. Borysa i Hleba. Przy nim te, lub wprdce po nim,

przj'bray one inn jeszcze nazw; ju tedy 1701 spotykamy »Socie-

tas Mariana «, podzielon na dwie kongregacye : Niepokalanego pocz-

cia i Zwiastowania N. P. Maryi. Wzór dla tych kongregacyj wzi
Krokowski z wyszych szkó jezuickich, gdzie byo dwie kongrega-

cye uczniów i dwóch prefektów nad niemi. Podobnie i w kolegium ki-

jowskiem uczniowie obydwóch kongregacyj, pod przewodnictwem kon-

gregacyjnego kapelana, wybierali dwóch prefektów, »majoris et mi-

noris congregationis«, a obrzd ten, dokonywany uroczycie, zwa si

»elekcy«, któr zamykaa »promulg'acya« wybranych. Nadto za przy-

kadem akademii krakowskiej zaprowadzone byo » album «, dla zapi-

sywania w niem datków na rzecz cerkwi kongregacyjnej, jakie wy-

praszali, chodzc po domach, prefekci kongregacyj ze swymi asysten-

tami, a czasem nawet i sam »pater congregationis« z prefektami.

Przy pomnoeniu si iloci uczniów w kolegium, po wprowadzeniu

kursu teologii, skutkiem czego tem trudniejszem stao si umieszcze-

nie ich w bursie kolegium, poczynaj te, pod koniec w. XYII-go,

powstawa mae bursy przy szkoach parochialnych cerkwi kijow-

skich, majce pewne podobiestwo z bursami czy konwiktami wile-

skiej jezuickiej i innych akademij.

Lecz najbardziej wyranym i stanowczym krokiem ku przekszta-

ceniu kolegium na akademi byo wyjednanie u rzdu moskiewskiego

wasnego sdownictwa i niezalenoci od wadz cywilnych i woj-

skowych. W Rpltej prawa te posiaday jedynie akademie, kolegia

za, a wic i kijowskie, nie cieszyy si niemi wcale. Gdy atoli

w r. 1690 zamierzono zaoy akademi w samej Moskwie, z prawem
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wasnego sdownictwa, kolegium kijowskie, zaprowadzajc kurs teo-

logii, zapragno równie zdoby sobie podobnego rodzaju przywileje.

W r. 1694 tedy otrzymao hramot carsk na prawo wykadu nie

tylko poetyki i retoryki, lecz filozofii i teologii, z zapewnieniem zara-

zem swobody od wdawania si w jego sprawy wadz obcych. Ze

umiano nastpnie korzysta z nowonabytego prawa — rzecz oczywi-

sta ; ale na razie nie obeszo si i bez naduy. Wzmoona liczebnie

uczca si modzie, stanowica teraz niezalen korporacy o wa-
snym zarzdzie i sdzie, pocza wchodzi w nieprzyjazne zatargi z lu-

dnoci miejsk, a swav/ola jej niejednokrotnie graniczya z rozpasa-

niem brutalnem. W r. 1699 tedy mieszkacy Kijowa podali skarg

w Moskwie na studentów, e na nich niema sprawiedliwoci u metro-

polity — jako zwierzchnego kuratora kolegium. Skutkiem której te,

widocznie, patryarcha Adryan przysa dwie hramoty pojednawcze, je-

dn do magistratu miasta Kijowa, a drug do metropolity Barlaama

Jasieskiego. Nastpnie za kolegium, zaniepokojone, wyrobio sobie

1 70 1 r. potwierdzenie przez cara Piotra hramoty 1694 r.



B.

Naukowo kolegium mohilaskiego.

Kurs nauk Gdy teraz z kolei zechcemy si zwróci do samego

kursu nauk, wykadanych w kolegium mohilaskiem pod koniec

w. XVII- go, musimy najprzód zaznaczy, i waciwie, w poprzednich

ju ustpach obecnego dziau (po »Ruinie«) dotknlimy w znacznej

mierze tego przedmiotu
;
ju to notujc prace przewodników kolegium

rozwaanej doby, ju dotykajc planu w niem nauk itd. w porówna-

niu z zachodnimi pierwowzorami. Ale byy to wskazówki bardziej

oderwane, co nas upowania do rozszerzenia ich i skupienia w cilej-

sz cao.
Otó po rozprzeniu, jakiemu ulego byo kolegium mohilaskie

w pierwszej dobie rozpasanej rewolucyi, wywoanej przez powstanie

Chmielnickiego, przychodzio ono, jakemy to widzieli, powoli tylko

do siebie — pod kadym wzgldem, a wiec i pod wzgldem uzupe-

niania si stopniowego samego kursu nauk. O pochodzie postpowego

rozwoju kolegium w tym zakresie wiadcz najlepiej, przechowujce

si dotd, w bibliotekach kijowskich monasterów gównie, rkopi-

mienne podrczniki wykadanych przedmiotów w jego klasach. Nas

tutaj mog obchodzi, oczywicie, przedmioty klas wyszych, zatem

i podrczniki w tyche. Wskaemy je wic grupami, ile nam s znane,

poczynajc od retoryki, z któr w owe czasy miano zwyczaj czy
i poetyk, wykadan zapewne przez tyche samych profesorów.

Pomidzy przechowanymi podrcznikami retoryki ^^^) pierwsze

miejsce zajmuje J. Krokowskiego, który, jak wiadomo, wykada ten

przedmiot w r. 1683/4. Tytu tego podrcznika nast. »Pcnarium Tul-

lianae elouentiae, ad usus politicos Roxolanae juventuti in coUegio
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kijoYO-mohilano a reverendo patre et professore rhetorices Joasaph

Krokowsky accomodatum, anno status humani restaurati i683«. Po-

dzielony on na trzy czci : w pierwszej podane s prawida wyraa-
nia si wogóle, w drugiej wskazano, jak ukada mowy pociwalne,

w ostatniej za, jak pisa wszelkiego rodzaju literackie utwory. Cay
ten podrcznik napisany po acinie i zawiera w sobie mnóstwo przy-

kadów, pom. inn. dzikczynnych i pochwalnych mów, odnoszcych

si do Piotra Mohiy.

Inne za znane z epoki tej podrczniki, treci których retoryka

i poetyka:

»Tulliana arbor« — retoryka aciska, wykadana 1685/6 r.;

»Curiae Betleemicae« — poetyka aciska, wykadana 1686/7;

»Orator e mente Tulliana — retoryka z dyalektyk, wykadana
1687/8 r.;

»Fons Castalius...« — poetyka, wykad. i688/g;

»Camoena in Parnasso kijovo- mohileano« — poetyka, wyka-
dana 1689/90;

»Rhetor Roxolanus ad mentem suae patriae eruditus, nobili ju-

yentuti in collegio kijoviensi ad usum, productus per fratrem Joanni-

cium Walawski« an. 1689;

»PromptuariuiTi artis oratoriae", wykad. 1691, z dodatkiem dya-

lektyki 1692;

»Subsidium rhetoricum, variis refertum notatis, Roxolano rhetori

ad rostra kijovo-mohilana oblatum, anno in subsidium generi humano
oblati Oratoris Dei« 1692 — skadajce si z trzech czci tylko: »de

inventione«, »de dispositione«, i »de elocutione« ; dwie bowiem pozo-

stae zwyke czci retoryk, »de memosie« i »de pronuntiatione«

opuszcza autor (Prokop Koaczyski zdaje si), powiadajc, i pami
i wymowa zale wicej od przyrodzenia ni od sztuki

;
podaje on tu

liczne przykady w jzyku aciskim, midzy którymi nie brak te
i polskich;

»Amphion lyrico cantu Mohileanae Petrae saxa movens« — poe-

tyka, wykad. 1692/3;

»I. Xc Petra Mohileanis munita rostris ac Tulliano rhetorum

tirocinio oppugnanda...« — retoryka, wykad. 1695/6;

»Rosa inter spinas« — poetyka, wykad. 1696/7;

»Lyra variis praeceptorum chordis ad edendam civilem et pale-

stricam vocem... « — poetyka 1696/7 ;

»Triunmphus cum annui laboris victoria...« — retoryka, wyka-
dana 1696/7 ;
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»Concha, novas... artis oratoriae gemmas continens« — reto-

ryka 1698/9;

»Ilias oratoria sive brevissima summa rhetoricae...« a. D. 1698;

»Classis Tulliana« — retor. 1699— 1700;

»Fons Castalius...« — poetyka 1 700/1 ;

»Cornucopiae artis oratoriae « — retoryka, wyk. 1 700/1 przez

Józefa Turobojskiego.

Winnimy przytem doda, i w podrcznikach owych retoryki

z w. XVII-go *^*) czsto daj si spotyka poezye aciskie S arbie w-

s k i e g o , na równi z poezyami klasyków ; za jako wzór wymowy
kaznodziejskiej stawiane pom. inn. kazania Tomasza Modzianow-

skiego S. J.

Katedra f i 1 o z o fi i , zapocztkowana, jakemy to widzieli, jeszcze

za rektoratu B. Jasieskiego 1672 r., uzupenia ostatecznie, uniemo-

liwiany dotd przez burze wojenne etc, wyszy kurs w kolegium.

Odtd, trzymajc si cile, jak naturalna, dalej Arystotelesa, podno-

szono si stopniowo do tej wyyny, na jakiej sta wykad filozofii

w kolegiach katolickich Rpltej. Pocztkowo, uywano nawet, najwi-

doczniej, gotowych podrczników tamtych kolegijów. Tak doszed nas*-*^)

podrcznik filozofii z r. 1679, o. Sebastyana Kleszaskiego, profesora

kolegium S. J. we Lwowie, pod t. »Cursus philosophicus, doctri-

nam Aristotelis Stagiritae ea methodo, qua traditur in scholis, com-

plectens«.

Z póniejszych za podrczników filozofii profesorów miejscowych

znamy, dochowane, nastp. *^^)

:

»Rationalis philosophia«, zawierajcy dyalektyk i logik, wyk.
w r. 1685/6 ;

Cz kursu filozofii, zawieraajc. a) »Disputationes per consonam

dispositionem Organi Aristotelici traditae« a. 1686 oraz b) »AristoteHs

de phisico auditu questiones« a. 1687 — Joasafa Krokowskiego;

»In logicam universalem disputationes...« Sylwana Ozierskiego,

kurs wykad. 1689— 91.

»Agonium philosophicum...« — kurs filozofii wykad. 1691—93
przez Stefana Jaworskiego

;

»Meta scientiarum... 1693 proposita« kurs wykad, przez Prokopa

Koaczyskiego, zdaje si, w r. 1693—95;
Nadto — kurs filozofii, wykadany przez Hieronima Simarow-

skiego zapewne, 1695— 97 ;

Nareszcie — »Universa philosophia... doctrinam peripateticam

• KADEMIA KIJOWSKA.
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complectens...« wykad. 1699— 1701 przez Innocentego Popowskiego

widocznie.

Znamy te **^) podrcznik specyalny dyalektyki z r. 1692 p. t,

»Tractatus preternumerarius, hoc est promptuarium dialecticum« etc.

Ale nie do na tern, spoytkowane byy widocznie i kursy filozofii

bardziej znanych profesorów obcych; o czem wiadczy, oprócz wska-

zanego wyej kursu S. Kleszaskiego, wcale pokana ilo, znajduj-

cych si dotd, w rkop. w bibliotece monasteru pieczarskiego, pod-

rczników filozofii z owej doby, uywanych w kolegiach 00. Jezuitów

we Lwowie, Jarosawiu etc. ^*^).

Uwieczeniem ostatecznem kursu naukowego w kolegium mo-

hilaskiem, tyle przez jego przewodników oddawna upragnionem,

a podnoszcem je faktycznie na wyyn akademii niemal, bya teo-

logia. Poczto j wykada tam przecie, jak wiemy, w 1690 r. do-

piero, za rektoratu Pachomiusza Podluzkiego, a pierwszym jej profe-

fesorem by J. Krokowski. O samym sposobie wykadu tego przed-

miotu, oczywicie nie inaczej jak po acinie, mog nam da dostate-

czne wyobraenie, przechowywane dotd po bibliotekach monasterów

kijowskich, rkopimienne podrczniki'**^). Tak np. konspekt lekcyj z cza-

sów rektoratu Krokowskiego, ówczesnego prefekta Jaworskiego Ste-

fana p. t. »Tractatus theologiae speculativae et theologiae controver-

sae«. wykad. 1693—97 oraz »Tractatus theologiae controversae« z r.

1697/8. Uoony kurs ten, rozumie si, podug planu teologii . To-

masza z Akwinu, lecz przeplatany uwagami i polemicznymi traktatami,

zwracanymi przeciw katolikom. W ten sposób teologia dogmatyczna

wykadana równolegle z polemiczn. Nie mniej te znany »Tractatus

theologiae scholasticae et controversae«, wykad. 1701— 5 r. przez In-

nocentego Popowskiego zapewne.

Zatwierdzenie We dwa niespena lat po otwarciu w kolegium bra-

onego urzdowe, ckiem kursu teologii, ówczesny metropolita B. Ja-

sieski, w celu uzyskania dla niego wikszych praw i przywilejów,

zwróci si, podobnie jak do nowoobranego króla niegdy, do car-

skiego dworu obecnie. Otó***) latem r. 1691 kolegium, na zalecenie

jego oraz hetmana Mazepy, wysao do ^Moskwy prefekta Sylwana

Ozierskiego etc. z »czoobiciem« do modych carów Iwana i Piotra;

przyczem ofiarowane im zostay, jakby dla dosadniejszego unaocznie-

nia wyyny nauk, wykadanych w kolegium, drukowane tezy teolo-

giczne i filozoficzne, z rytowanemi ilustracyami oraz elokwentn de-

dykacy. Wszake nie znamy faktycznego skutku owego »czoobicia«.
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Po ukoczeniu tedy penego kursu teologii w r. 1693, Joasaf Krokow-
ski, ju jako rektor kolegium, poparty przez tyche metropolit i he-

tmana, prosi carów ju o ^>aowann hramot, na utrzymanie i utwier-

dzenie dawnych szkó... « etc. I podana h r a m o t a istotnie zostaa

niebawem dan, bo ju pod dat 1 1 stycznia nastp. 1 694 r, W hra-

mocie owej ^*'^), danej kolegium w imieniu carów Iwana i Piotra Ale-

ksiejewiczów zawart zostaa zarazem jakoby te instrukcya dla niego

nadal. Punkta jej gówniejsze byy nastpujce

:

Wykada nauki » przez swoich prawosawnych prefektów i pro-

fesorów i nauczycieli «, a nie skdind przybyych;

Wykada za »nie tylko poetyk i retoryk, lecz i filozofii i teo-

logii uczenia<ic a take sawieno-rossijski, ellino-grecki i aciski jzyk;
W wykadzie nauk wyzwolonych »w niczem nie odstpowa

od wyznania witej wschodniej cerkwi«;

Do suchania lekcyj winny by dopuszczane » dzieci rossijskiego

narodu wszelkich stanów oraz z innych stron przychodzce^, lecz nie-

odzownie » gorliwi wyznawcy blahoczestywej greckiej wiary «
;

»Odstpców za i przeciwników wiary greko-rossijskiej a take
i heretyków do szkó nie dopuszcza, i zwodniczo przeciwnego wy-

znania i heretyckie nauki mocno odpiera i wykorzenia«; etc. etc.

Nadto hramota owa, jakemy tego ju wyej dotykali, zape-

wniaa zwierzchnoci kolegium prawo samorzdu i wasnego sdo-
wnictwa nad wychowacami, bez adnej interwencyi wadz cywilnych

czy wojskowych.

Majc sobie tedy przyznany samorzd, razem z dozwolonym, po

raz pierwszy urzdowo, wykadem teologii, stawao kolegium mohi-

laskie dalej, co do swych praw, na równi z akademiami zagrani-

cznemi, chocia do czasu i bez nazwy akademii. W hramocie owej

bowiem kolegium nazwane jeszcze wprost »szkoami«, wszyscy za
wychowacy bez rónicy »uczniami«.

Jzyki uprawiane, /e kolegium Mohiy, pomimo odpadnicia Kijowa,

nie przestawao by przecie zakadem naukowym latyno-pol-
s k i m — po dawnemu ; wic te i stanowisko oraz znaczenie upra-

wianych w niem jzyków, w dwóch poprzednich dobach jego istnie-

nia, nie zmienio si wcale — i w rozwaanym okresie. Jzykiem
wykadowym, pozostawa, jak dotd, aciski przewanie; ale i pol-

ski, obok niego, nie traci dalej swej mocy.

Jzyk polski. Co do jzyka polskiego, trway bez zmiany powane
przyczyny, e go musiano uprawia w kolegium w dotychczasowej
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mierze. Nie tylko bowiem by on wyrazicielem odziedziczonej spad-

kobierstwem z przeszej doby kultury, ale co wicej, w braku innych

ideaów poloru ród klasy przewodniczcej wychowaniu modziey,

a nawet ród wyksztaconego po zachodniemu mao-ruskiego towa-

rzystwa wogóle, mia pozosta takim wyrazicielem, w rozumieniu cy-

wilizacyjnych owej doby przewodników onego i nadal. Ze za tak

a nie inaczej miay si rzeczy, niech o tem wiadczy znaczenie samo

jzyka i pimiennictwa polskiego, po 1670 r., nie tylko w Kijowie

jedynie, lecz i na calem ukrainnem Zadnieprzu. Co najwaniejsze za,

to to, e wychowanie polskie maoruskiej warstwy przewodniczcej

nie dao si, nawet po ostatecznem odpadniciu Kijowa, niczem w swym
wszechpotnym wpywie, nie tylko zatrze lecz choby uszczupli.

Oportunistyczna polityka klasy intehgentnej, po polsku wyksztaconej,

zwracaa j na razie w stron pónocy; ale to nie prowadzio za sob
potrzeby zrywania dotychczasowej wspólnoci kulturalnej z zacho-

dem, tem bardziej, e klasa ta pochylaa si wci ku ideaom ha-

dziackiego ukadu. Wychowacy kolegium Mohiy nie przestawali by,

mimo wszystko, kulturalnie, takimi na Zadnieprzu Polakami, jak po-

lityczni ich przeciwnicy, równie bahoczestywi, po prawej Dniepru

stronie. W owem za ostatniem 30 leciu w. XVII- go wszyscy wybi-

tniejsi z wyksztaconych ludzi Zadnieprza, i nie tylko przybysze, byli

wychowacami kolegium brackiego z poprzedniej doby. Wszystko to

mówio i pisao po polsku. Matadorowie tacy, jak Baranowicz i Gala-

towski pisali, jakemy to widzieli, wicej po polsku ni po rusku, na-

wet powicajc dziea swe carom i »maorosyjskim« hetmanom. Do-

skonaym wyrazicielem wyksztaconych Zadnieprzan owej doby jest

wanie archiep. czerniehowski Baranowicz. Jego »prawosawije« i na-

leenije do »rossijskiego« narodu nie przeszkadza mu te wcale, w jego

znanym nam ju utworze »x\pollo chrzeciaski«, drukowanym w Ki-

jowie 1670 r., uczci osobnym wierszem — nawet ]\Iatk Bosk Cz-
stochowsk: zalecajc, aby » cieszya « si ni Korona Polska, aby

»biega« do jej obrony ; woajc, »jeli Polaku w tym si polnym

kwiecie kochasz, to przyznam, e jest mdre dzieci«. Galatov\ski za,

archimandryta czerniehowski jelecki, swoje »Alphabetum« w drukarni

arcybiskupiej w roku 1684 po polsku wydane, powica hetmanowi

J. carskiego wiel. Janowi Samojowieowi, podobnie b. wychowa-
cowi mohilaskiego kolegium, z tak przedmow, jakby móg zwró-

ci do najwierniejszego te bahoczestywego syna Rpltej, cho i mia-

nuje w niej hetmana »supem prawosawnego narodu rossijskiego«.

Wykazuje te wszdy, w owem pimie sw wasn przynaleno do

sfery polskiego umysowego ycia; co wicej, wypowiada si tam
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nieraz, niby Polak rodowity. Tak np., mówic o Krzyakach : »tych

Krzyaków, powiada, trzeba midzy heretykami poczyta i heretykami

nazywa, poniewa oni pótorasta lat przeciwko Koronie Polskiej wo-

jowali niesprawiedliwie... « Pisuj te po polsku wysocy hierarchowie

cerkwi bahoczestywej : Jasieski, Krokowski, . Dymitr Rostowski,

Jaworski. Jak jzyk polski tak i polskie pimiennictwo jeszcze w^ po-

wszechnem uyciu na Zadnieprzu. Std do dzi dnia jeszcze *^^) spo-

tyka si tam mnóstwo rkopimiennych kopij druków polskich, po-

mimo tylu doznanych poarów i zniszcze; a trzeba doda jeszcze, e
przepisywaniem samem trudnili si spudeje .szkolni jako rzemiosem.

Co zrozumiae wcale — o dziea polskie bowiem, poza wydawanemi

w Kijowie i Czerniehowie (resp. Nowogródku siewierskim), mimo

wszystko, nie byo tak atwo. Posiadano i takowe przecie; tern nieo-

dzowniej, e innych ksiek do czytania nad aciskie i polskie nie

miano prawie. Nadto posugiwa si te musiano prawnemi dzieami

polskiemi — nawet przed oficyalnem przyznaniem za obowizujcy

Statutu litewskiego. O ile wicej znajomo jzyka polskiego staa

si niezbdn w codziennych stosunkach spoeczno prawnych nawet,

gdy zapewniono Zadnieprzu uywanie statutu litewskiego, którego

edycye ostatnie byy polskie jedynie, jak wiadomo
;
przetomaczenie

za na j^yk ruski »ksig prawnych« nakazanem zostao "'^^) dopiero

przez hetmana Skoropadzkiego. Nie mniej te utrzymywaa si po-

trzeba znajomoci jzyka polskiego dla swobodnego korzystania z dzie

polskich historycznych, jedynych prawie obok starych latopisów cer-

kiewno- ruskich. A gdy dziea te nawet poczto powoh tómaczy, to

dokonywano tego nie tyle w caoci ile czciami, zostawiajc nieje-

dnokrotnie cae ustpy lub akta, nie tómaczone zupenie. wiadcz
o tem i znane matorosyjsko -kozackie latopisy, czerpice bez braku

z polskich róde. Tak '*^**) jako gówne róda latopisu Wieliczki znaj-

dujemy » Wojn domow* S. Twardowskiego, któr nadto przerobi

po ru.sku Stefan Sawicki pisarz puku ubieskiego. Oprócz Twardow-

skiego za » Wojny domowej «, .suyy mu za ródo » Zapiski Macieja

Tytowskiego« 1620— 21 r. o walkach na Cecorze i pod Chocimiem,

nb. nie wydane po polsku, a które nadto na ruski przeoy obony

Stefan ukomski. Podobnie »Dyaryusz« Szymona Okolskiego z r. 163S.

Znajdujemy te w owym latopisie podane w oryginale, bez tómacze-

nia, pom. inn. »Rozmow Biaocerkiewsk« J.
Galatowskiogo, nadto

wiersze polskie, wród których: »Nagrobek... Tukalskiemu Niclubowi-

czowi metropolicie kijow.skicmu etc. na rok i675« a nb. znanemu prze-

ciwnikowi Rpltej; oraz wiersz »panegirysty kozarskiego« Aleksandra

Buczyskiego Jaskolda, opiewajcego zwycistwo nad Turkami pod
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Czehrynem 1678 r. Tych wskazówek byoby dosy, dla unaocznienia,

na ile w owej dobie jzyk polski by powszeciiaie znanym i niezb-

dnym wród inteligencyi na Zadnieprzu
;
pozwolimy tu sobie przecie

wskaza, przykadowo, par jeszcze wiadectw z szerokiego zakresu

uywalnoci w maoruskiem spoeczestwie tego jzyka, wiadectw

cho oderwanych, lecz nie mniej powanych. Oto podawnemu uy-
waj go hierarchowie wschodniego bahoczestya w stosunkach osobi-

stych midzy sob: Melety Dzik, ihumen monasteru :> zotowerchego«

w. Michaa w Kijowie, pisze 1678 do bractwa w Sucku i do znaj-

dujcego si tame podówczas o. Dymitra Sawicza Tuptay (. Dym.
Rostowskiego) po polsku ^^^), Mnich pieczarskiego monasteru Cyryllus

Filipowicz, ofiarujc kolegium brackiemu »Cursus philosophiae« S. Kle-

szaskiego z 1679 r., nadpisuje dar w tyme jzyku ^^''). Po polsku

równie prowadzona dalej i polemika religijna: przeciw »Zgodzie«

Rutki S. J., Galatowski czy Gedeon Oraski wydaje 1684 r. »Funda-

menta na których acinnicy jedno Rusi z Rzymem funduj « ^^*).

A có dopiero mówi o panegirykach — w sferze cile kozackiego

ycia nawet: wspominalimy ju »panegirysty kozarskiego« wsawie-

nie zwycistwa nad Turkami pod Czehrynem 1678 r.; nastpnie, go-
ny z czasem Orlik, pisarz generalny wojska zaporozkiego pod ko-

niec hetmastwa Mazepy etc. etc, wydaje r. 1695 panegiryk pod tyt.

»Alcides rossijski tryumfalnym laurem ukoronowany* ^^'^), w którym

opiewa wzicie Kyzy-kermenu, Tawani i innych zamków tureckich

w 1695, tudzie zwycistwo nad »Krymsk hydr«, otrzymane 1694 r.

przez »dwóch rossijskich hektorów«, Palija i Mokijewskiego, kijows.

puk.; etc. Ale wicej jeszcze chyba od mczyzn trzymaj si jzyka
polskiego kobiety wyksztaceszego towarzystwa na Ukrainie: matka

te hetmana Mazepy np., staruszka, podpisuje si ^^^), jako Marya Ma-

gdalena Mazepina monasterów panieskich ihumeniia, pieczarskiego

kijowskiego y huchowskiego«, nie inaczej jak po polsku. Gdy wic
teraz po tem wszystkiem zwrócimy si znów do samego mohilaskiego

kolegium, to ju z góry, nie pytajc, wiemy, jak tam wykadano
i wogóle traktowano dalej polski jzyk, jeli on zajmowa jeszcze

w owej dobie takie stanowisko w inteligentnem spoeczestwie ruskiem

Ukrainy. Mniejsza ju, e znamy ^^*) jeden tylko z owego czasu pod-
rcznik wykadowy tego przedmiotu Elizeusza Zawadzkiego,
który by nauczycielem gramatyki w kolegium w r. 1684, za rekto-

ratu Hoowczyca; podrcznik przechowywany dotd w rkopimie, ja-

kemy to ju wyej zaznaczali, w bibliotece monasteru pieczarskiego.

Co za do pomocniczych podrczników naukowych polskich, to wie-

my ^^^), e jeszcze pod koniec pierwszej wierci nastpnego stulecia.
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za wiadectwem Jana Maksymowicza (nb. innego, nie metrop. tobols.),

autora sownika ac- ruskiego, wyd. 1724, w Kijowie, w kolegium mohi-

laskiem polonolatyskich i latyno- polskich leksykonów przy nauce uy-
wano. W ostatecznym wyniku faktów wskazanych, wszyscy wychowacy
kolegium wynosili z awy szkolnej znajomo naleyt jzyka polskiego.

Jzyk ruski. Jzyk ruski w kolegium mohilaskiem i wogóle w szko-

ach odpadego Zadnieprza nie zdoa wyj pod koniec nawet XVII.

wieku ze swego podrzdnego do polszczyzny stanowiska. Zreszt,

prawd mówic, jzyka takiego wprost nie byo ; ów lingwistyczny

sowiaski amalgamat, jakiego dalej dla przedmiotów zakresu kate-

chetyczno- obrzdowego uywano, wtpliwa czy ruskim jzykiem na-

zwa godzio si; mowa za ludu ukraiskiego mao-ruska, ywa,
nie miaa mocy przedarcia si jeszcze powanie, z odkryt przybic,

we wntrze murów kolegialnych ; mniejsza, e w mowie tej nie prze-

staa dalej si rozwija, cho dogasajce ju tylko, poezya epicka

Ukrainy — tyle pikna, dwiczna a wspaniaa. A przecie powoli

przedzieraa si tam i ona, nadajc owemu konwenansowemu so-

wiaskiemu amalgamatowi, za jzyk ruski uchodzcemu, coraz wi-
cej miejscowy charakter. Wobec tego ówczesne miejscowe pimien-

nictwo ruskie, z natury rzeczy, jest bez znaczenia, co do istoty

swej i treci : przejte niewolniczem naladowaniem obcych
,

pol-

skich nadewszystko, wzorów, zajte przyswajaniem sobie drog
tómacze obcych utworów, wreszcie panegiryzmem, jeli pominiemy

dziea i pisma ulotne treci wyznaniowej i religijno-polemicznej. Cho-

cia z drugiej strony — zawsze to wiadectwo, e pimiennictwo
owo istnieje jako co odrbnego, i dozwala nam bUej pozna cha-

rakter zarazem ówczesnego »ruskiego« jzyka literackiego, przyzna-

wanego za wzorowy i w mohilaskiem kolegium oczywicie. Do tego

okresu waciwie nale pisma ruskie religijnej treci, wskazane ju
wyej : Baranowicza, Galatowskiego. Sym. Poockiego, . Dym. Ro-

stowskiego etc. I wogóle tyle pism, wydawanych — tak w starej dru-

karni awry pieczarskiej, jak w nowej, zaoonej przez Baranowicza

w Nowogródku siewierskim i przeniesionej do Czernichowa nastpnie.

W cigu tego 30-lecia dokonane zostay tómaczenia z pol-

skiego takich pism •*^^) jak: Stryjkowskiego » Kronika* ustpami, pa-

rokrotnie nawet i6ó8 i 83; Piaseckiego »Historya« ; Rad/.iwilla ^> Piel-

grzymka do Ziemi w. 1687 r. ; Starowolskiego ^>0 dworze sutana

tureckiego* — parokrotnie, (1649), 1678, 85; Paprockiego »Rada woj-

skowa*; i inne. I dziaalno ta w zakresie tómacze w owej dobie

wci si wzmagaa nawet '^'). Std, taka znaczna ilo '^'*) tómacze
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z polskich druków i rkopisów — nie wydana wcale. Nie mao te

z owego czasu pozostao ruskich panegiryków
;
pomidzy twórcami

których pierwsze miejsce zajmuje » poeta laureatus« Stefan Jaworski;

znany te wicej, z koca XVII-go i pocztku nastpnego, Atanazy

Zarucki. Panegiryzm za wogóle tak wielowadnie panuje a do koca
w. XVII-go •*^^), e wobec nieuniknionej, nakazywanej przez ówczesny

zwyczaj, potrzeby uczczenia jakiego protektora itp. w dedykacyi wy-

dawanej ksiki, utrzymywano przy drukarniach mistrzów specyalnych od

owych »dedykacyj«, »konkluzyj«, »afikcyj«. Zajmujc podrzdne tylko

stanowisko w szkole, jzyk ruski, po oderwaniu si Zadnieprza z Ki-

jowem od Rpltej, nabra powaniejszego znaczenia zato jako jzyk

»kancelaryi generalnej wojska J. carsk. wiel. maorosyjskiego«. Nie-

douczeni za w szkoach aciskich wojskowi »podpiskowie«, tem swo-

bodniej poczli uywa jzyka, zbhonego do ywej mowy ludu, cho
zawsze jeszcze wielce przesiknitego polszczyzn. A podobnego jzyka

uywali dugo jeszcze i póniejsi autorowie kroniczek ukraiskich, jak:

szlachecki syn Zadnieprza, twórca latopisu, wydanego p. t. »Samowi-

dca« ; Samuel Wieliczko i Stefan Sawicki — owi przerabiacze Twardow-

skiego i inni. W jakim za stosunku sta ówczesny jzyk pimienny, e
go tak nazwiemy, kijowsko-ruski do jzyka moskiewsko-ruskiego, ro-

syjskiego, do wskaza fakt ^^''), e skarg mieszczan kijowskich

na studentów kolegium lógg r. musia Karion Istomin tómaczy — tak

w Moskwie jzyk »biaoruski« Kijowian by niezrozumiaym i obcym.

Nauki przyrodnicze. Kurs nauk w kolegium mohilaskiem n i e obejmo-

wa wcale, ilemy widzieli , w swym programacie, podobnie jak to

byo w ówczesnych katolickich kolegiach Rpltej, nauk naturalnych.

Ogólne pojcie o przyrodzie miaa dawa jedna z wykadanych
w niem czci filozofii, mian. fizyka. Nie znamy wszake adnego
specyalnego podrcznika tego przedmiotu, który wanie wskaza-

by nam ywiej ni kady inny dzia ówczesnej filozofii istotny sto-

pie naukowego wyksztacenia, w dzisiejszem znaczeniu tego wyrazu,

tak przewodników jak i wychowaców kolegium oraz wogóle caej

inteligencyi ruskiej drugiej poowy wieku XVII-go. Ze przedmiot to

wic powanego znaczenia, nawet dla charakterystyki wyyny nauko-

wej samego kolegium, nie uwaamy za zbyteczne, gdy go tu cho
ubocznie dotkniemy, przedstawiajc, przykadowo, istot i zakres wia-

domoci ze wiata natury wybitniejszych przewodników kolegium i wo-

góle wyobrazicieli uczonoci ruskiej owej doby. Tak tedy ^^^)

:

Symeon P o o c k i naprz., który nawet robi sam spostrzeenia

astronomiczne i zapisywa je w swoim notatniku, nastpujce oto wy-
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powiada pojcie o ustroju wszechwiata, w swym »Wiecu wiary «.

Istnieje, mówi tam, troje niebios: i) niebo empirejskie, nieruchome,

najwysze, 2) krysztaowe, poruszajce si z niewymown szybkoci
i 3) sklepienie z dwoma pasami, pasem gwiazd staych i pasem pla-

net. Pas planet dzieli si na 7 kó, podug liczby planet (Kron, Dej,

Ar i in.). Od ziemi do sklepienia 80 tem (800.000 mil), za od wierzchu

ziemi do empirejskiego nieba tak daleko, e gdyby si jechao tam
z szybkoci 80 mil na godzin , trzebaby byo na to 50.000 lat.

Gwiazdy: »istot sw — czyste, postaci — okrge, iloci — wiel-

kie, objawem — mae, przedmiotem ~~ wiate , dalekich rzeczy ro-

dzicielki. . .« Planety — niej gwiazd. Biegn one czasem po jednej

drodze przeciwlegej. Najmniejsza gwiazda jest 80 razy wiksza od

ziemi, a nastpujca za ni co do wielkoci gwiazda 170 razy wiksza
od ziemi; soce 166 razy wiksze od niej, ksiyc o razy 30 od niej

mniejszy. Co godzina soce przebiega 717 mil, z których kada wymaga
dwugodzinnego chodu czowieka. Ziemia — okrga, czarna, chodna,
cika. Stanowi ona rodek wszechwiata. We wntrzu ziemi znajduje si
pieko. Trzsienie ziemi pochodzi skutkiem ruchu demonów w piekle.

Joannicy Galatowski wygasza pojcia o wszechwiecie, i wo-
góle i w zakresie przyrodoznawstwa, jeszcze bardziej fantastyczne.

Nalicza on, w kazaniach swoich, a ii-cie niebios, mian.: 1) niebo,

na którem znajduje si ksiyc, a które daje czowiekowi wzrost

;

2) niebo, na którem znajduje si Merkury — daje ludziom kraso-

mówstwo
; 3) niebo Wenery robi ludzi miosiernymi

; 4) n. soca
daje rozum i uczucie

; 5) n. Marsa mztwo ; 6) n. Jowisza — si

;

7) n. Saturna — ruchliwo ; na 8) niebie sklepionem, znajduj si
gwiazdy; g) przezroczyste krysztaowe niebo; 10) »pierwo - porusza-

jce si«, zwraca si i inne niebiosa obraca, i nakoniec ii) niebo

empirejskie, gdzie znajduje si tron Boy. Ze znanych mu gwiazd,

Spica (Kos) daje urodzaj ; kometa zapowiada upadek pastwa i t. p.

Zamienie soca i ksiyca tómaczy on przecie, podug Korneliusza

a Lapide, w sposób naukowy. Podziela te Galatowski i pogldy ludu:

tak oto np. powiada: ksiyc gdy jest blady, znaczy, e bdzie deszcz,

gdy jest czerwony — e bdzie wiatr, gdy biay — pogoda bdzie.

Pochodzenie oboków tómaczy w nastpujcy sposób: para wilgotna,

z wody pochodzca, podnosi si na powietrze, i tam w obok wilgo-

tny i wodnisty si zamienia, o czem Psalmista mówi: »ciemna woda
w obokach powietrznych*; potem obok ten w deszcz si zamienia

i na ziemi spada. Nawanicy za pochodzenie tak oto tómaczy:
w oboku rodz si byskawice, grzmoty i pioruny, bo gdy such
i ciep ckshalacy. par, wilgotny i zimny w koo obok otoczy.
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wtenczas ekshalacya, para sucha, szukajc miejsca, przez które mogaby
wyj z oboku sobie przeciwnego, ciera si z obokiem i sprawuje

grzmoty
;
potem si ta eksialacya, para sucha, zapala i sprawuje by-

skawice ; na ostatek ta ekshalacya, para sucha, gdy zapaliwszy si

na ziemi z oboku wypada, natenczas piorunem si staje (nb. podug
Pliniusza). O wiatrach powiada : jak wiatry powstaj i skd pochodz,

rozmaici ludzie rónie rozumiej. Jedni mówi, e wiatry pochodz

z ziemi, gdy jedna cz powietrza w jaskinie podziemne zachodzi,

a druga cz powietrza z jaski podziemnych wychodzi, na ten czas

te dwie czci powietrza poruszaj si i z sob si cieraj i z tego

poruszenia staje si wiatr. Drudzy powiadaj, e wiatry pochodz z mo-

rza, gdy odnoga morska poudniowa z odnog morsk pónocn zejd

si na wschodzie, natenczas poruszaj si i cieraj si ze sob i z tego

poruszenia morskiego powstaje wiatr. Inni powiadaj, e wiatry po-

chodz z oboku, gdy oboki ruszaj si i chodz na powietrzu, na-

tenczas poruszaj powietrze i z tego poruszenia rodzi si wiatr. Astro-

logowie powiadaj, e od planet pochodzi, od Saturna, od Jowisza

i od innych, bo te planety rozmaitem swem poruszeniem i rozmaitymi

obrotami rozmaite wiatry sprawuj. Teologowie za powiadaj, e wiatr

anioowie sprawuj... Lecz co charakterystyczne: dla samego Galatow-

skiego, wszystkie owe zdania równie obojtne. Za przyczyn trzsienia

ziemi uwaa on wiatr: wiatr ma tak moc, powiada, e trzsie zie-

mi, bo gdy zajdzie wiatr w jaskini i pieczary ziemne, a potem chce

wyj, i nie znajdzie miejsca, któremby móg z jaski podziemnych

wyj na wierzch, natenczas wiatr chodzi z wielkim impetem po pie-

czarach ziemnych, szukajc miejsca, któremby móg z ziemi na wierzch

wyj, i od tego wietrznego impetu i poruszenia ziemia rusza si i trz-

sie. Spotykane u Galatowskiego wiadomoci z zakresu zoologii, botaniki

i mineralogii nosz pitno redniowiecznej fantastycznoci i ludowych

przesdów. Zna on : gryfy, feniksy, monocyady, alceony, porfiryony,

charadryony, etc. etc. A podobnego rodzaju fantastyczne zwierzta spo-

tykamy i u innych ruskich duchownych pisar/:y w. XVn., jak np.

u Epifan. Sawinieckiego, ale te i Birkowskiego podobnie. Nie ina-

czej co do wiata ro.linnego : i ten traktowany fantastycznie. Znany

mu lotos i inne, cudowne, kwiaty, zioa, podobnie jak temu Sawi-

nieckiemu ; ale i Sarbiewskiemu nie mniej Co do kruszców, zdaniem

Galatowskiego : soce ma tak moc, e sprawuje w ziemi zoto, sre-

bro, cyn, mied, elazo, oów i inne kruszce, bo ciepo soneczne

przechodzi przez pary ziemne i we wntrznociach ziemnych kruszce

sprawuje. Drogie kamienie obdarzone mistycznemi wasnociami — po-

dobnie jak w pojciu Starowolskiego. Nie mniej te fantastycznymi s
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pogldy powanego rektora mohilaskiego kolegium w antropologii.

Ciao czowieka, uczy on, skada si z 4-ch ywioów : powietrza, wody,

ziemi i ognia, które walcz midzy sob i przywodz czowieka do

mierci; dusza ma 3 siy: ronicia, czuwania i rozumienia.

Stefan Jaworski siy i zjawiska przyrody tómaczy znów
drog teologiczn*®''^). »Siedm tysicy ju lat i 228 liczymy od stwo-

rzenia wiata, powiada on k. 1720 r., i przez cay ten czas woje nie-

bieskie, soce, ksiyc, gwiazdy, w nieprzestannej przebywaj subie,

w nieustannej stróbie, w nieprzerwanym biegu, w niepowstrzyma-

nym ruchu, su, pracuj, nie sobie na uytek, lecz ludziom, wszech-

wiat owiecaj, ogrzewaj, ziemi urodzajn robi i w samych wntrz-
nociach ziemnych zoto, srebro, kamienie mnogocenne i rudy rozli-

czne dziaaniem swem i influencyami wytwarzaj. Jednemu tylko ja-

kiemu astronomowi Kopernikowi przynio si, jakoby soce,
ksiyc i gwiazdy stoj, a ziemia si obraca, przeciw Pisma w.«

By jednak wród wychowaców kolegium Mohiy pocztkowych,
a zarazem jeden z najuczeszych ludzi wród Rusi w w. XVII-ym,
który widomie przechyla si na stron Ko p e r n i k a , chocia przez

ostrono nie wypowiedzia tego do wyranie: by nim mianowicie

Epifani S a w i n i e c k i '^^^). Razem z mnichem Isaj i Arsenim Sata-

nowskim przetómaczyli oni kosmografi, w której znajdoway si sy-

stematy Ptolomeusza i Kopernika. Zaznaczyli te, i » obecnie gbsi
wszyscy matematycy Kopernika naladuj... Które (jednak) z dwóch
tych rozumie jest odpowiedniejsze i z przyrodzonym ukadem wszech-

wiata si zgadza, na tem miejscu nie chc decydowa ; lecz w rze-

czach niebieskich uzdolnionym pozostawiaj rozpiera si«.

Wiadomoci uczonych kijowskich w. XVIl-go z fizyologii i psy-

chologii byy, podobnie jak w zakresie przyrodoznawstwa wogóle,

bardzo mylne i ubogie*®'). Tak Symeon Poocki np., w swem » Zezie

prawlenija« (1666) powiada: poczyna si dzieci z nasienia, gstnieje

i wytwarza si po 40 dniach chopczyk, po 80 dziewczynka, a potem

ju od Boga otrzymuj dusz. Stefan Jaworski znów, stawiajc sobie,

w jednem ze swych kaza, zapytanie pewnych filozofów, dlaczego

czowieka gowa boli a zwierzt nie boli, odpowiada na nie w ten

sposób: zwierzta na dó pochylon maj gow, dlatego pary, z o-
dka pochodzce, nie wchodz do ich gowy, ani jej mog szkodzi

;

a u czowieka gowa nie ku ziemi pochylona, lecz w gór wzniesiona,

std pary wewntrzne szkodliwe, z odka pochodzce, wznosz si
do gowy w gór i sprawiaj jej dolegliwo. W innem miejscu znów,

czarny kolor wosów, kijowski » poeta laureatus« tómaczy tem, e
w czowieku wiele jest ciepa, ognia, waciwo bowiem ognia okop-



ca i czerni ; u starszych za ludzi bielej wosy dlatego, e z wie-

kiem ciepo si zmniejsza
;
kto ma biae wosy u tego wiele mokroty,

u kogo wosy rude, w tym wiele óci. — I t. p.

Muzyka (wokalna). Zagrzze W sciolastyce i surowej obrzdowoci,
zrobio atoli kolegium mohilaskie, po » Ruinie «, postp niepowszedni

w zakresie, owego jedynego, ujcia, bardziej swobodnego, dla wylewu
gbszego porywu estetycznego, jakie przedstawia piew cerkiewny.

Naley te, tak kolegium samemu, jak i Kijowowi wogóle wdziczno
niespoyta w krainie muzyki, z naszej za strony — historyczne przy-

najmniej zasugi zaznaczenie. Otó co do piewu cerkiewnego "*^^j, to

waciwie ywszy rozwój jego na Rusi rozpocz si ju na pocz-
tku w. XVn-go. W stuleciu poprzedniem miasta czerwono-ruskie wy-
syay swych djaczków na nauk piewu do Wooch ; tak np. w po-

owie w. XVI-go bractwo lwowskie wysao tam 4-ech djaków, dla

nauczenia si piewu » greckiego i serbskiego «. W pierwszej poowie
w. XVII-go nauka piewu cerkiewnego w szkoach brackich, kijow-

skich, uckich, odbywaa si ju systematycznie z podrczników i nut

linijnych, które wtedy nazywano »kijowskiem znamieniem*. Na po-

cztku bowiem tego wieku kijowskie bractwo przyjo piew parte-

sowy — na 4, 5, 6 a nawet 8 partyj czyli gosów w celu przeciw-

dziaania »sodkim dwikom muzycznych organów « kocioów kato-

lickich. Znakomitym teoretykiem partesowego piewu w ostatniej wa-
nie wierci w. XVII-go by Kijowianin Mikoaj Dylecki, który

wyda 1677 r. »Muzyczn gramatyk « i in. t. p. Do rozwinicia

piewu cerkiewnego przyoy si te niepomau i znany nam ju tyle

archiep. czerniehowski i administrator metropolii kijowskiej azarz
Baranowicz.

Wpyw wychowa- Gdy Z kolei, po tem wszystkiera, comy dotd
wczy olegium.

^ stanie i trybie mohilaskiego kolegium, po »Rui-

nie«, w cigu ostatniego 30-lecia w. XVII-go, powiedzieh, rzucimy
teraz okiem na rezultaty ogólne, tak kulturalne jak i moralne, wpywu
wychowania, szerzonego z tego kolegium itp. w owoczesnem spoe-
czestwie maoruskiem, nie bdziemy wprawdzie mogli zdoby si na
sd o tym wpywie zbyt dodatni, nigdy przecie na tak surowy, jak

samych ukrainnych badaczy najbhszej nam doby. Warto ich jednak
wysucha. Otó wic, ich zdaniem 2^^), redniowieczna sciolastyka,
przesadzona na grunt ruski, staa si po » Ruinie « jeszcze bardziej

martw ni jak bya za czasów Piotra Mohiy. Kolegium kijowskie

przyuczao wychowaców ^^') bi czoem przed autorytetami i wierzy
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im bezwarunkowo ; duch krytyki i analizy cakowicie by pognbio-

nym przez duchown subordynacy. Uczeni kijowscy XVII-go wieku

uczyli si wci pilnie i zawsze pozostawali uczniami. Przemawiali

z katedr profesorskich, wydawali na wiat dziea, i zawsze »in verba

magistri«. Z biegiem czasu nagromadzali dosy wiedzy ; lecz wiado-

moci ich wzrastay drog mechaniczn, przyczepiay si jedna do

drugiej wzem przypadkowym, zewntrznym. Na umiejtno- znów

literack patrzano pospolicie ^^*), w owe czasy i dugo póniej jeszcze,

jako na zabawk, wart uznania o tyle, ile dogadzaa prónoci ludz-

kiej. Wykad teologii w kolegium ^*'^) nie tyle umacnia uczniów

w prawdach chrzeciastwa , ile przysposabia ich do powierzchownej

pobonoci i obrzdowoci zewntrznej, umacnia ich w przesdach

i zabobonach. Duchowiestwo maoruskie, *'°) ze stanowiska obronnego

wzgldem Moskwy, szybko (po Kossowie i Baabanie) zeszo na po-

ziom skromny ebrzcego ask i datków. Przywioda je do tego gó-

wnie wiadomo wasnej niemocy wobec systematycznej moskiew-

skiej polityki zupenego poddania swej wadzy Zadnieprza z Kijowem

oraz wdroony przez kolegium kijowskie (akademi) serwilizm. Wic
te i wikszo czerców ukraiskich ^^^) ani politycznych ani socyal-

nych przekona wcale nie miaa. Lepsi z nich, ludzie przodujcy ich

korporacyi, w swych stosunkach z wadzami o niczem nie mówi, jak

tylko o majtnociach i dochodach. Zakadane przez nich szkoy byy
niczem innem jedno fabrykami, w których za pewn opat i podarki,

produkowano pimienników — mniejsza ju o uczcych si gratis.

Co robili przed wielk »Ruin« jezuici i unici z blahoczestywymi,

to po » Ruinie « stosoway ukraiskie monachy do swych jednowier-

ców. Z innej znów strony — zaoone z celem obrony ortodoksyi ko-

legium kijowskie, a scholastyczne jak inne kolegia Rpltej , nie

mogo podobnie nie wywoywa nastroju polemicznego u swych wy-

chowaców i z kolei uczonych przewodników. Sprowadzao za to

w nastpstwie, i uczeni kijowscy marnie rozpraszali swe zdolnoci na

polemik religijn; co gorsza, biorc wogóle wzory we wszystkiem

z zachodu, w pracach swych naladowali bardziej literatur jezuick

ni polsk narodow.

A jednak, mimo tak ciemnych rysów powyszego obrazu, przed-

stawiajcego nam tyle stron ujemnych wpywu wychowania szkol-

nego na spoeczestwo oderwanego z Kijowem Zadnieprza. (a które

to rysy ciemne, pomimy, i s mocno agodzone przez mniej suro-

wycli "'''•^) badaczy ycia umysowego Ukrainy), có to za rónica,
pod wzgldem tak kultury jak i moralnoci, tego spoeczestwa a owe-

go, z którem go losy nadal politycznie zespoliy. Do tu byoby wska-
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za choby to, e dziki wpywom zachodnim takiego mohila-

skiego kolegium i jego uczonych wychowaców, nie daa si za-

szczepi w Kijowie '*^^) owa bezmylna nienawi do wszystkiego, co

cudzoziemskie, jak starano si podtrzymywa systematycznie w Mo-

skwie. Zawsze bowiem, pomimo wszystko, duchowiestwo bahocze-

stywe metropolii kijowskiej stao wogóle, pod koniec wieku XVII- go,

nieskoczenie wyej od duchowiestwa moskiewskiego, które w epoce

owej nie wiele byo wyksztacesze od czerni : »nie znaj, jak w je-

dnem pimie teologicznem zaznaczono, *^'*) ni prawosawija ni kriwo-

sawija i boestwiennaja pisanija tocziju po czernomu pochodiaszcze«,

zadowolone, e Moskwa i bez nauk prawosawna

!

Zreszt nie mona te zaprzeczy wybitniejszym wychowacom
a przewodnikom kolegium tej doby, z maym wyjtkiem chyba, pe-

wnej, e t. p., koleeskiej cznoci w yciu, a nawet patryotycznego

niemal stawienia si nieraz wobec Moskwy.



c.

Wychowacy kolegium znaczniejsi i ich wpywy.

Wychowacy du- Ostatnie 30-lecie daje nam pozna daleko liczniejsze

chowni. grono wychowaców kolegium mdhilaskiego ni do-

ba poprzednia. Znaczniejsi z nich s nastt^pujcy ^^^)

:

Stefan J a w o r s ki ^''^) —
^ urodzi sit^ na Rusi czerwonej, w domu

szlacheckim, 1658 r. i na chrzcie otrzyma imit^ Symeona ;
pocztkowe

nauki rozpocz w kolegium mohilaskiem, poczem przez Barlaama

Jasieskiego, ówczesnego rektora, zosta w}sany na zachód, gdzie

te, w kolegiach jezuickich Lwowa i Poznania odby wysze studya

filozofii i teologii, noszc *'''), jako unita, imi Stanisawa. Po powrocie

1689 r. do Kijowa, zoy wietny egzamin w kolegium mohilaskiem

z wyszych nauk i, za swe wasne poezye w jzykach — aciskim,

polskim i ruskim, zosta uwieczony tytuem »poeta laureatus«. Na-

stpnie przyj wicenie w monasterze pieczarskim pod imieniem Ste-

fana. Zostawszy potem profesorem brackiego kolegium , wykada
w niem : 1690/1 r. retoryk, od 91—93 filozofii, od 93—97 teologi;

sprawujc zarazem do 1697 r. obowizki kaznodziei i prefekta kole-

gium. W tym za ostatnim roku zosta ihumenem monasteru pu-

styskiego w. Mikoaja — po Krokowskim ; lecz wykada jeszcze

teologi i 1697 8 r. Z tego te czasu, po znanych nam ju pod-

rcznikach naukowych, datuj jego traktaty polemiczne: »De Deo*

1697 i »De Ecclesia« 1698. W r. 1700 zosta metropolit razaskim,

od 1702 za r. »stróem« (administratorem) patryarszego tronu t. i d.

a zarazem »protektorem« akademii »sawiano-greko-latyskiej« w Mo-

skwie, któr polecono mu podnie z upadku, powoujc profesorów

z Kijowa. W r. 1721 mianowany »prezydentem najwitszego synodu«

w Petersburgu; um. 1722. Z pism jego goniejszem si stao, jako
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oburzajce przeciw sobie protestantów«, „Kamie wiery«, druk. 1728

i 30 r. Zreszt zasyn ze swych panegiryków. Moralnie, jako cia-

rakter, by to ^^^) jeden z bardziej bezwzgldnych karyerzystów swego
czasu : chwalca i potpiacz Mazepy. Mimo wszystko, przywizany do

swego poudnia, do swojej Rusi, przyjmujcy niechtnie jakoby^''*)

wysokie od cara Piotra I. dostojestwa owe na Moskwie, od których,

nieustannie si wyprasza, by wróci do swego Kijowa itp.

Jan Maksymowicz ur. w Niynie
;

pierwotne wychowanie

pobiera w Czernichowie zapewne; skd i66g wysany przez . Baran,

do kolegium mohilaskiego, w którem skoczy kurs nauk w r. 1673;

nastpnie wykada retoryk w teme kolegiujn od 1674—84; potem

zosta archimandryt jeleckiego monasteru w Czernichowie, za 1697

i archiepiskopem czernichowskim; w r. 17 12 mianowanny metropolit

tobolskim, na którem to stanowisku um. 17 15 r. By to scholastyk

istotnie uczony i pisa niemao z polska; ale niewolnik manii wier-

szoklectwa, co, jak widzielimy tyle gorszyo (w.) Dymitra Rostow-

skiego (Tupta),

Joasaf Krokowski, wychowaniec mohilaskiego kolegium

chyba z przed roku 1670 jeszcze; k. r. 1673 uda si na zachód, gdzie

odbywa studya w rozmaitych uniwersytetach i przeszed cay kurs

filozofii i teologii w akademii rzymskiej. Po powrocie do Kijowa zo-

sta mnichem pieczarskiej awry, a niebawem przyj profesur w bra-

ckiem kolegium, w którym to zawodzie okaza si jako czowiek nie-

pospolitej wiedzy i zdolnoci pedagogicznych. Widzielimy go wyka-
dajcym od r. 1683 retoryk, od 1685 — 89 za kurs filozofii dwukro-

tnie; poczem r. i6go pierwszy wprowadza do kolegium wykad teo-

logii, zostawszy ihumenem pustysko-nikolskiego monasteru. Od r.

1693— 97 by rektorem kolegium; nastpnie od 1697 archimandryt

pieczarskim. Od r. 1707— 18 sprawowa, w najciszej dobie dla Za-

dnieprza, wysoki urzd metropolity kijowskiego, na któr to godno
zosta wyniesionym przy poparciu Mazepy. Nie zdoa przecie uwol-

ni si zupenie od podejrze o nieprawomylno polityczn i w r.

17 18 destytuowany, skazany na wygnanie do Tweru, wprdce tam
ycie zakoczy. Z prac jego pimiennych, znane, jako podrcznik re-

toryki »Penarium Tullianae eloquentiae« z 1683 r. Ile z nazwiska s-
dzi mona, pochodzi Krokowski z rodu szlacheckiego i otrzyma
pierwotne wychowanie polskie; w korespondencyach te swych

uywa jzyka polskiego. Dla charakterystyki czasu i stosunków wska-

emy tu, e pisze on w tym jzyku ^^°), jako archimandryt pieczar-

ski, nawet do generalnego esauy wojska J. cars. wiel, mao-rosyj-

skiego, omikowskiego.
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Leonty Boboliski, mnich monasteru wydubickiego, nastpnie

czerniehowo-iliskiego, poczem nowogr. - siewierskiego ; wyda » Leto-

pisiec si jest' kronika z ronych awtorów« 1699 r. By, zdaje si, i pro-

fesorem w kolegium mohilaskiem.

Sylwester Woyski, przerzucany z katedry na katedr: k. 1703

archimandryta troicko-siergijewskiej awry, 170S r. metropolita nio-

grodzki ; 17 19 destytuowany na episkopa w Smolesku, potem Twe-

rze i Razaniu ; 1725 archiepiskop kazaski, 1727 metropolita na nowo;

1731 ekskomuniko w any i zamknity w monasterze newskim,

gdzie i umar.

Barlaam Kosowski, 1707 episkop i wikary metropolii tobolskiej,

17 14 archiepiskop Tweru; 1720 metropolita Smoleski, um. 1721.

Rafa Krasnopolski, pierwszy archimandryta zaikonospaskiego

monasteru i pierwszy, od r. 1703, rektor moskiewskiej akademii,

1704 archimandryta simonowskiego monasteru, 1708 episkop archan-

gielski, um. 17 1 1.

Teofan Leontowicz, mnich monasteru baturyskiego, w r, 1684

v/yjecha za granic dla dalszego ksztacenia si, bawi w podróy

tej koo 6 lat, sucha filozofii i teologii w Paryu i Rzymie
;
po po-

wrocie by najprzód »starszym« w monasterze w. Ducha w Wilnie,
potem ihumenem uspeskiego monasteru w Tobolsku. Dobry kazno-

dzieja — pisa swe kazania po rusku i po polsku, w czasach

wileskich.

Antoni Stachowski, by archimandryta spaskiego nowogrod-

siewierskiego monasteru, poczem 17 13 r. zosta archiepiskopem czernic-

howskim, 1 72 1 metropoht tobolskim, um. 1740.

Andrzej Denisów (waciwie knia Myszeckij), gony z czasem

herezyarcha moskiewski, sucha podobnie, w owej dobie, wy-

kadów w kolegium brackiem.

Z tego czasu moe ^^*)

:

Filimonowicz Cyryl, syn gonego ze swej zapobiegHwoci Me-

todego, administratora metropohi etc, rektor kolegium brackiego, od

r. 1690—93, dla którego uzyska od hetmana Mazepy nadanie wsi

Bielmaczówki.

Prokop Koaczyski, rektor kolegium po Krokowskim, od

1697— 1 701/2, przy którym kolegium mohilaskie otrzymao 1701 r.

od cara Piotra potwierdzenie znanej hramoty 1694 r., zapewniajcej

onemu prawa akademickie. W r. 1706 zosta Koaczyski ihu-

menem monasteru nikolskiego w Kijowie.

Gedeon Odorski, rektor, podniesionego faktycznie na stopie aka-

demii, kolegium od 1702— 5, przy którcm wzniesionym zosta dzisicj-

IKAOEyi* KIJOWSKA 13
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szy tak zw. »stary korpus«, pod dozorem samego hetmana Mazepy,

czsto odwiedzajcego roboty. W r. '705 zosta Odorski archiman-

dryt krupickiego monasteru w Baturynie ; 1712 zesany do Soowek
z pow. politycznycli.

Innocenty Popowski, 1700 r. po Stefanie Jaworskim prefekt,

a nastpnie 1705 rektor akademii, przeniesiony niewiadomo dokd.

Cirystofor Czarnucki, prefekt a potem od r. 1706— g rektor;

w tym ostatnim roku przeniesiony na iiumena nikolskiego mo-

nasteru.

Z póniejszego nieco czasu *^^)
:

Herman Berutowicz , arciimandryta spaso-preobraeskiego

monasteru w Kazaniu; 1735 spaso-andron. w Moskwie, skd wprdce,

dla zdrowia, wróci do rodzinnego Kijowa.

Gabryel Buyski, rodem z prawobrzenej Ukrainy; wezwany

przez Stef Jaworskiego, »stróa « patryarszego tronu, na nauczyciela

moskiewskiej zaikonospaskiej szkoy ; w 1707 mnich; 17 14 prefekt teje

szkoy przemianowanej na moskiewsk »sawiano-greko-acisk aka-

demi «; 17 19 ober-hieromonarch floty; 172 1 archimandryta kostrom-

skiego troicko-ipackiego monasteru oraz asystent w nowo ustanowio-

nym przez cara Piotra najw. Synodzie, z tytuem dyrektora i pro-

tektora wszystkich drukar i szkó zalenych od synodu; 172 1 episkop

razaski i odnowiciel podupadej w Razaniu saweno-aciskiej szkoy;

umar w Moskwie 1731 r. Gony swego czasu mówca.

Barnaba Woatkowski, kaznodzieja zaikono-spaskiego mona-

steru ; 1 7 1 2 archiepiskop archangieogrodzki i zaoyciel pierwszej w Ar-

changielsku szkoy, um. 1730 r.

Sylwester Gowacki, urodzony na prawobrzenej Ukrainie, na

chrzcie Stefan; nauczyciel w Kazaniu — i tam mnich; 1732 archi-

mandryta wiaskiego monasteru, 1749 metropolita tobolski; 1755 r.

w Suzdalu, um. 1760.

Irydyon Zurakowski, archimandryta meyhorskiego monasteru;

od roku 1 72 1— 33 archiepiskop czernichowski, umar 1736 w Me-

yhorju.

Rafa Zaborowski, ur. 1677 w Zaborowie koo Lwowa, syn

katolika i dyzunitki, na chrzcie Micha ; na danie matki, od Jezuitów

przeniesiony do kolegium kijowskiego, odbywa tam studya pod Kro-

kowskim i Jaworskim ; lecz koczy je ju w Moskwie w zaikonospa-

skiem kolegium, pocignity tam przez protektora swego Jaworskiego,

któremu wanie polecono je reorganizowa ; nastpnie mnich, nauczy-

ciel retoryki, ober-hieromonach floty; 1723 archimandryta twerskiego

kolaziskiego monasteru oraz asesor najw. Synodu; 1725 episkop
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pskowski i zaoyciel we Pskowie szkoy; 173 1 naznaczony na archi-

episkopa kijowskiego, na którem to dostojestwie umar 1747 r.

ukasz Konaszewicz, 1736 archimandryta moskiewskiego sy-

monowskiego monasteru, 1738 episkop ustiuski, poczem przeniesiony

do Kazania, gdzie przez lat 7 zajty by szko; 1755 przeniesiony

do Biehorodu, gdzie te umar 1758 r.

Innocenty Kulczycki (w.) episkop irkucki i nerczyski, cu-

dotwórca etc: urodzony na Zadnieprzu. mnich awry pieczarskiej, nau-

czyciel sawiano-greko-aciskiej akademii w Moskwie, prefekt teje,

hieromonach aleksandro-newskiej awry w Petersburgu, 1720 roku

namiestnik teje awry; w 1721 wywicony na episkopa perejasaw-

skiego i w tyme roku wyprawiony do P e k i n u na archimandryt

tamecznej misyi, lecz nie otrzymawszy oficyalnego od rzdu chi-

skiego pozwolenia na przybycie tam, zatrzyma si w Selengisku do

1725 r., poczem w Irkucku zaj si zaoeniem szkoy rosyjsko-
mongolskiej; w r. 1727 mianowany wikarym metropolity tobol-

skiego w Irkucku, gdzie te um. 1731 r.; kanonizowany za przez

najw. synod 1804 r,

Barlaam Lenicki, ihumen michajowskiego monasteru w Kijowie,

17 19 r. episkop suzdalski, 1723 naznaczony do Koomny, potem do

Astrachania, 1731 do Pskowa, gorliwy krzewiciel owiaty, wszdy tam

zakada lub reorganizowa szkoy, w r. 1738 wróci do Kijowa, gdzie

te i umar w pieczarskiej awrze.

Gierwazy Lincewski, Kijowianin, czerniec monasteru w. Mi-

chaa, nauczyciel poetyki w mohil. akademii, namiestnik michajow-

skiego monasteru; w roku 1742 mianowany archimandryta misyi

w Pekinie, dokd przyby 1745*1 pracowa tam lat 10; 1757 r.

zosta episkopem perejesawskim, lecz po kilku latach destytuowany,

um. 1764 w celi monasteru.

Teofilakt opatyski, Woynianin, pierwotne wyksztacenie

otrzyma na zachodzie, w obrbie Rpltej, a nastpnie przeszed stu-

dya w akademii kijowskiej ; wezwany na nauczyciela do Moskwy, by
tam z kolei od 1706— 8 prefektem a nastpnie do 1722 r. rektorem
akademii, przyczem zosta archimandryta moskiewskiego czudowskiego

monasteru i radc najw. Synodu; w 1723 episkop twerski, 1725 za
archiepiskop i wiceprezydent Synodu. Gorliwy ortodoksa, vmiao
wystpowa przeciw rónowiercom, mimo potgi ich u steru wadzy
najwyszej: napisa, w obronie pisma Jaworskiego » Kamie wiary «,

traktat p. t. »Apokryzys...«, a potem, jakby przeciw pismu Teofana

Prokopowicza »Ob igie nieudobosnosimom«, traktat »Igo (Tospodnie

bago «. Lecz obrazi tern miertelnie i protestantów i Prokopowicza,

13*
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przewrotnie schlebiajcego tamtym. Usunito go tedy najprzód do

jego eparchii, a nastpnie 1732 r. pocignito przed sd » Tajnej Kan-

celaryi«, w 1735 za przed sd synodalny, prezesem którego by sam

Prokopowicz. Odsdzony od archijerejstwa a nawet pozbawiony cha-

rakteru duchownego, oddanym zosta, pod wieckiem imieniem Teo-

dora, w rce Tajnej Kancelaryi... Po 5-ciu latach okrutnego z nim

obchodzenia si, zosta nareszcie, po upadku Birona, w r. 1740 uwol-

nionym, z przywróceniem mu dostojestwa, ale nie mia ju siy do-

jechania do swej eparchii i 1741 umar w Petersburgu.

Hilaryon M i g u r a , Kijowianin , znakomity artysta malarz
swego czasu. Czerniec sofijskiego monasteru, 1706 zamienia imi swe

pierwotne Jan na Hilaryon, imi swego protektora, namiestnika mo-

nasteru w. Sofii, 1 7 10 ihumen baturyskiego krupickiego . Mikoaja

monasteru. Rysunki jego maj wiadczy zarazem i o niepospolitem na

te czasy ogólnem jego wyksztaceniu.

Herotej Przyucki, urodzony 1682 r. w Niemirowie na Bracaw-

szczynie, na chrzcie Dymitr; z protektorem swym Barlaamem Ko-

sowskim udaje si na Sybir, 1707 zostaje mnichem w Tjumeniu,

w 17 18 hieromonachem floty, 172 1 radc najw. Synodu i archiman-

dryt nowospaskiego moskiewskiego monasteru, um. 1728 r.

Teofan Prokopowicz II., Kijowianin, ur. 1684, na chrzcie Eleazar,

sierota na wychowaniu u stryja Teofana Prokopowicza I-go, rektora

mohilaskiego kolegium, nastpnie wspierany przez jakiego mieszcza-

nina, skoczy swe studya kijowskie i6g8, w 17 roku ycia. Dla wi-

kszego udoskonalenia si w naukach uda si na zachód. Na Litwie

poda si za unit i nawet wstpi do bractwa witebskiego bazy-

liaskiego monasteru pod imieniem Elizeusza, potem do kolegium

unickiego, znajdujcego si przy katedrze wodzimierskiej, na Woyniu,

gdzie niebawem sam zosta nauczycielem poezyi i retoryki. Nastpnie

prowincya bazylianów wysa go z innymi kanonikami, dla uzupe-

nienia filozoficznych i teologicznych studyjów, do akademii rzymskiej,

do kolegium w. Atanazego, które zaoy papie Grzegorz XIII,

w k. w. XVI-go, dla Sowian i Greków, gdzie przeby cae trzy lata.

Porywczo charakteru zdradzia jego tajemnic, skutkiem czego zmu-

szony zosta Rzym opuci, i przez Wenecy i Austry wróci do

Polski. Tutaj wstpi ju do bahoczestywego monasteru w Po-

czajowie na Woyniu, gdzie zostawszy mnichem przyj imi Samuela.

Stamtd metropohta Barlaam Jasieski zawezwa go do Kijowa: tu,

w mohilaskiej akademii wykada on najprzód 1702 poetyk i przy-

bra r. 1705 imi Teofana, na cze swego stryja i dobrodzieja,

potem 1707 zosta prefektem teje i w cigu dwóch lat, oprócz filo-
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zofii, prowadzi w niej wykady geometry i i fizyki. Stanowczy prze-

ciwnik stronnictwa Mazepy, bierze potern w r. 1 7 1 1 udzia w wy-
prawie cara Piotra na Prut i zostaje ihumenem brackiego monasteru

a zarazem rektorem akademii kijowskiej. W r. 1716 wezwany na

kaznodziej do Petersburga, w 17 18 za mianowany episkopem pskow-

skim. Od tego czasu staje si on bardziej ministrem ni uczonym

hierarchi, oddany cakowicie na usugi absolutystycznej wzgldem du-

ciowiestwa polityki cara Piotra. W myl wic tej polityki: w 17 19

ukada t. zw. »Duchowny reglament«, a zostawszy w r. 1721 wicepre-

zydentem najw. Synodu, pisze 1722 r. »Ustaw o monachach

i szkoaci« oraz o »nowem urzdzeniu caej rosyjskiej hierarchii*

W r. 1724 koronuje Katarzyn I. Po mierci c. Piotra czynnie naley

do wszelkich intryg politycznych, spychajcych jedna drug, partyj

dworskich, nim nareszcie nie zakoczy smutnie burzliwego ycia w r.

1736. By te on prawdziwym typem karyerzysty owych na pónocy
czasów: peen zdolnoci, zrczny, stanowczy, nie przebierajcy w rod-

kach, przyjaciel niepewny, wróg nieubagany, czego dowiadczyli na

sobie tacy z jego ziomków, jak Stefan Jaworski, Teodozy Janowski,

Teofilakt opatyski i inni '^"*).

Józef Turobojski, wr. 1701 wykada retoryk w koleg. kijów.,

w 1704 by ju prefektem (pierwszym) mosk. akademii, 1708 za ar-

chimandryt Simonowskiego w Moskwie monasteru.

Na zamknicie wypada nam tu doda, e wybitniejsi z powyej
podanych wychowaców kolegium mohilaskiego z drugiej poowy
XVII. w. koczyli wysze swe studya w kolegiach i akademiach k a-

tolickich. Tak, po Barlaamie Jasieskim, Joasaf Krokowski, Stefan

Jaworski, Teofan Leontowicz, Teofan Prokopowicz II.

Kolegia na Za- Pod wpywem Kijowa powstay pod koniec w. XVII.
dnieprzu. kolegia te na Zadnieprzu. Najprzód tedy w Nowo-

gródku siewierskim, gdzie, jakemy to widzieli, zaraz po odebraniu

Siewierszczyzny, kasztelan kijowski Aleksander Piasoczyski ufundo-

wa r. 1638 krótkotrwae kolegium OO. S. Jesu. Po odpadniciu Za-

dnieprza wznowi tam szko hazarz Baranowicz ; któr nastpnie,

zostawszy ju archiepiskopem, przeniós 1 689 do Czernichowa.
Ulubionem jego marzeniem byo *^*) uorganizowa w Czernichowie

szko na wzór kolegium kijowskiego, lecz brako mu rodków; do-

kona za tego dopiero jego nastpca Jan Maksymowicz k. 1700 r.

W dawnej Kijowszczynie zadnieprzaskiej powstao znów kolegium

wPerejesawiu na miejsce efemerycznego kolegium 00. Jezui-
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tów, które by fundowa, jak wiemy, w r. 1638 starosta tameczny

ukasz ókiewski.

Oddziaywanie kole- Wpyw kolegium kijowskiego, razem z »aciskiemi«

giów na spoecze- szkoami W Czemieiowie i Perejesawiu, gdzie od-
stwo malo-ruskie. bieraa wyctiowanie caa, bez wyjtku prawie, mo-
dzie »maorosyjskiej« starszyzny wojskowej, sprawi to *^^), i pod

koniec w. XVII-go, naleaa do sfery towarzystwa wyksztaconego,

ze znajomoci aciny i polszczyzny — oczywicie, moda genera-

cya takich, prostaczych, wiksz czci, rodów kozackich, jak : Apo-

stoy, Borkowscy, Borochowicze, Czujkowicze, Esymontowscy, Hor-

lenki, Leniccy, Lizohuby, omikowscy, Maksymowicze, Poubotki,

Rubce, Samojowicze , Sooniny, Sulimy, Szuby, Zabiey, ura-

chowscy etc.

Wpyw Rusi kijów- O wpywie za wychowaców kijowskiego kolegium
skiej na Moskw.

j wogóle wyksztaconych Rusinów na Moskw

,

w cigu drugiej poowy XVII-go stulecia, a szczególnie po zatrzy-

maniu ostatecznem Kijowa, wiadcz najlepiej gbsi rosyjscy badacze.

Kademu wiadomo, powiada jeden z nich ^^^), ile wpywy zachodnio-

ruskie wogóle byy obfite, potne i skuteczne dla ówczesnej Rosyi,

a szczególnie dla Moskwy. Przybysze zajli tu najbardziej wydatne

i wpywowe stanowiska, od hierarchów do zarzdców konsystoryj,

przez nich urzdzonych, od wychowawców rodziny carskiej do zwierz-

chników monasterów, do rektorów, prefektów i nauczycieli przez nich

te projektowanych szkó, do gabinetowych i drukarnianych uczonych,

rzdców kancelaryjnych wydziaów, djaków, sekretarzy. Wszystko pra-

wie ulego ich reformie, skutkiem niezwaczonego w caej sile ich

wpywu : nauka teologiczna
,
poprawianie tekstu pisma w. i ksig

rytualnych, drukarstwo, sprawy odszczepiestwa, cerkiewna admini-

stracya, kaznodziejstwo, piew cerkiewny, towarzyski i domowy, nuty,

zewntrzna posta archijerejskich domów, tryb ich ycia, powozy

i uprz, odzie suby, piewaków, posta i skad szkó, przedmioty

i sposoby nauki, zawarto bibliotek, ortografia, wymawianie w mowie
ustnej i przy czytaniu, towarzyskie gry i widowiska itp. itp. Zapo-

mnia tylko rosyjski uczony badacz doda, e jeli nie wszystko, to

znaczn cz tego wszystkiego zapoyczya bya Ru pierwej sama

z gniazdowej Polski.

Kijowscy dziaacze Dla tem wikszego unaocznienia za potgi wpywu
na Moskwie. samych wychowaców kolegium kijowskiego na Mo-
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skw w XVII. stuleciu, do bdzie poda tu imiennie, z ich za-

stpu, tych jedynie, co oddali ycie swe pracy cywilizacyjnej na pó-

nocy. A bd tego cae szeregi

:

Tak z pomidzy wychowaców za ycia samego Mohiy:
Epifani Sawiniecki, Arseni Satanowski, Damascen Ptycki, Ga-

bryel Domecki.

Z epoki ;>Ruiny « :

Symeon Poocki, Pawe Morawski, Justyn Bazylewicz, Barlaam

Holenkowski, Sylwester Krajski, Józef azarewicz, Hilaryon Leajski,

Filotej Leszczyski, Antoni Odynowicz, . Dymitr Tuptao, Teodozy

Janowski.

Z epoki p o odpadniciu Kijowa

:

Stefan Jaworski, Jan Maksymowicz, Sylwester Woyski, Rafa

Krasnopolski, Barlaam Kosowski, Teofan Leontowicz, Antoni Sta-

chowski, Herman Berutowicz, Gabryel Buyski, Barn. Woatkowski,

Sylwester Gowacki, Rafa Zaborowski, Herotej Przyucki, ukasz
Konaszewicz, . Innocenty Kulczycki, Barlaam Lenicki, Gerwazy Li-

cewski, Teofilakt opatyski, Józef Turobojski, Teofan Prokopowicz II.



D.

Uposaenie majtkowe oraz instytucye pomocnicze kolegium.

Stan majtkowy Znakomite uposaenie, jakiem bractwo bohojawle-
koiegium.

skie, razem z kolegium, obdarowanem zostao, przy

rozpoczciu »Ruiny«, hojn rk kozack, ofiarowujc mu wszystkie

bez maa dobra, zajte po oo. Dominikanach kijowskich. Jezuitach, ka-

tedrze biskupiej i kapitule, byo waciwie nominalnem tylko. Nada
byo atwo kozakom, ale obj nadania i utrzyma — bractwo nie

byo w stanie ; zreszt nieustanne burze wojenne obróciy w niwecz

prawie dobra, prawowicie nawet, przez nie nabyte, z darów prywatnych.

Odpadnicie Kijowa musiao z koniecznoci poprowadzi i do utraty

przez kolegium tego, co ono posiadao poza lini demarkacyjn od

strony Rpltej. Widzielimy jak na razie zagroone zostay Nowosióki,

a wprdce one i zupenie odpady. Smutny tedy stan materyalny ko-

legium zmusza jego zwierzchników do ywszej zabiegliwoci. Jak
sobie poczyna Barlaam Jasieski — tego ju dotykalimy; lecz za-

wiedzione jego nadzieje poczy si powoli, przy jego nastpcach

w rektoracie, powaniej urzeczywistnia. Przykada- si do tego nie

pomau i ówczesny administrator metropolii azarz Baranowicz. Nie

do lekcewaenia te byy nowe nabytki kolegium'*^"). Tak w 1679

roku otrzymao ono w darze od episkopa mcisawskiego ]\Ieto-

dego Filimonowicza, nabyty przeze, las Iwangrodzki za Dnieprem,

z przynalenociami. W r. 1681 uzyskao od cara Fedora Aleksieje-

wicza potwierdzenie hramoty jego ojca, dozwalajcej na wysyanie
» starców* brackiego monasteru, co trzy lata, dla zbierania ofiar w Mo-
skwie. Za w r. 1688 generalni sdziowie wojska zaporozkiego za-

twierdziU monasterowi brackiemu, na nowo, prawo posiadania maj-
tnoci, nadanej mu przez hetmana Samojowicza, zamieniajc przez to
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Murawsk (nb. po biskupach kijowskich) z przysiókami na utaw, Wy-
pozów, Kosaczówk z przynalenymi ostrowami Zelenikiem i Med-

kowem etc, co trzyma dotd nieprawnie setnik osterski Potereba.

Nadto w cigu tego czasu (1689— 90) otrzymao bractwo kilka nada
pomniejszych. W ostatniem za lo-leciu w. XVII-go niepowszednio

przykada si do pomnoenia rodków materyalnych kolegium Bar-

laam Jasieski, obecnie ju (lógo— 1707) metropolita kijowski, a nie

mniej i sam hetman Mazepa. Tak oto najprzód w 1692 r., za wsta-

wieniem si metropolity, rektor ówczesny Cyryl Filimonowicz otrzy-

ma od hetmana zezwolenie na przyczenie do chutoru w Iwangrodz-

kiej sotni sielca Bielmaczówki. W roku nastpnym (1693) dokonano

przegldu i zrobiono opis ziem i siedlisk, nalecych do bractwa, tak

kupionych jak i otrzymanych w darze ; a urzd kijowski zapisa to

wszystko w ksigi grodzkie i wyda na to od siebie odpowiedni do-

kument. W tyme czasie otrzymao kolegium od hetmana Alazepy

potwierdzenie praw posiadania wszystkich dóbr do bractwa nalecych.

Metropolita za Jasieski wyrobi u carów Iwana i Piotra potwier-

dzenie na rzecz kolegium siedlisk nalecych do cerkwi » Trzech króli

«

i »Podniesienia krzya w« w Kijowie. Co wszystko, poczynajc od

najdawniejszych nada i nabytków, zostao ostatecznie zatwierdzonem

hramot carów Iwana i Piotra Aleksiejewiczów w nastpnym 1694 r.

Jednoczenie, na skutek proby metropolity, jeszcze w 93 r. podanej,

przyznanem zostao, inn hramot, zwierzchnoci kolegium carskie

»aowanije« po 50 rubli oraz t3de czetwertni yta na rok.

Co wicej w tyme czasie pomylano ostatecznie i o bardziej

naleytem rozbudowaniu i pomnoeniu samych pomieszcze dla kole-

gium. Hetman Mazepa, któremu szczerze napewno leay potrzeby

tego na sercu i który niemao mu ju usug wywiadczy, teraz

w r. 1693, nietylko *'*'^) zaoy fundament dzisiejszej wielkiej murowa-

nej Bohojawleskiej cerkwi, zamiast dawnej drewnianej, lecz zacz
te budow jednopitrowej kamienicy dla klas, znanej dzi pod nazw
» starego korpusu «.

Biblioteka. Co do bibUoteki, jako powanej instytucyi pomocniczej

kolegium, to wiemy ju, e zaoon ona zostaa pierwotnie przez sa-

mego fundatora kolegium Piotra Mohi. Zniszczon wielce w czasie

poaru 1658 roku wznowi nastpnie metropolita Barlaam Jasieski.

O stanie etc. owej biblioteki odnowionej nie posiadamy wprawdzie

adnych pozytywnych danych; ale, znany nam ju tyle, badacz dziejów

»Akademii kijowskiej w drugiej polowie X\TI-go w.v< dochodzi, drog
zestawie, do wcale blizkiego chyba faktycznej prawdy wywniosko-
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wania o zawartoci biblioteki brackiej pod koniec owego wieku *^^).

Oto, w czasie poaru 1780 r. zgino, powiada on, okoo 8900 ksiek,
ocalao za oraz przybyo do póniejszego poaru w r. 181 1 tomów

7764. W katalogu Ireneusza Fakowskiego 1807 r.. w liczbie tych

7764 tomów, znajduje si 1670 tomów ksiek wydanych w XVI
i XVII w. Jeli si tedy przypuci, e wiksza cz tych ocalaych

ksig zostaa nabyt wprdce po ich wydaniu, to mona przyj, i
ocalao ich po 1780 nie mniej 1500. Z wyliczonych w powyszym
katalogu 1Ó70 tomów — 813 pochodzi z XVI-go i pierwszej poowy
XVII-go w. za 857 z drugiej poowy tego XVII w. Podug treci

nale one do nastpujcych dziaów i kategoryj ; co da si atwiej

unaoczni w poniszej tabelce, w której dzia A obejmie ksiki
z wieku XVI-go i pierwszej poowy XVII- go, B z drugiej XVII-go
w. poowy. Tak wic obejmuj tomów:

A. B. Razem.

Pismo wite 36 18 54
Komentarze Pisma w 89 127 216

Ojcowie kocioa greccy 123 132 255

Sobory, kanony i obrzdy . 66 27 93

Historya biblijna, ko. polit., liter, oraz staro-

ytnoci i geografia 118 135 253

Teologia i kaznodziejstwo 153 153 306

Filozofia 51 39 90

Retoryka, poetyka i gramatyka 105 131 236

Leksykony 29 40 69

Medycyna, matematyka i astronomia . • . . 36 40 76

Rozmaitoci (varia) 7 15 22

Ogóem . . 813 857 1670

Przypuciwszy za, e z liczby 8000 ksig co spony 1780 r.,

pochodzio z XVI-go i XVII-go w. nie mniej, jak ocalaych, to przy-

j mona, i biblioteka mohilaskiego kolegium pod koniec wieku

XVII-go posiadaa od 3000 do 3500 ksiek.

Drukarnie. Do instytucyi pomocniczych kolegium zaliczamy i dru-

karnie. Wasnej drukarni ono nie miao : nie miao na to ani rodków,

ani niezbdnego przywileju wadzy najwyszej, ani potrzeby nawet —
posugujc si z ca swobod drukarni, ju przed jego powstaniem

przy monasterze pieczarskim istniejc, a czasem i urzdzon na Za-

dnieprzu. Drukarnie te bowiem zostaway w najcilejszym, tak fakty-

cznym jak i moralnym stosunku z mohilaskiem kolegium. Byy za
one wzgldem niego instytucyami pomocniczemi i w tern znaczeniu,
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jak powiada jeden z badaczy przeszoci Ukrainy ^^*^), kada dru-

karnia w owe czasy stanowia do pewnego stopnia niby odrbne nau-

kowe kóko, skupiajce si koo typograficznego warsztatu, przedsta-

wiao niby jak akademi wyzwolonycli nauk. W takim stosunku

wanie staa do kolegium brackiego, w pierwszym rzdzie, drukarnia pie-

czarskiej awry. Wyprzedziy j znacznie drukarnie sowiano-ruskie,

powstae we wczeniejszyci ogniskacli ruchu religijno - umysowego
w ziemiacli ruskich W. ksistwa jak Korony. Tak ^^^) ju pod koniec

pierwszej wierci w. XVI-go zjawia si podobna drukarnia w Wilnie,

zaoona 1625 r.; w drugiej poowie tego stulecia powstaj drukar-

nie: w Niewieu 1562 r., Zabudowie 1569, we Lwowie 1574, w Ostro-

gu 1580 go; za na pocztku w. XVII-go : w Jewiu 1600 r., Derma-

niu 1604, w Stratynie tego roku, i t. d. Drukarnia awry pieczarskiej

zaoon zostaa dopiero koo 16 15— 16 r. przez archimandryt Eli-

zeusza Pletenickiego, który j naby w Stratynie u Baabanów a za-

razem skupi koo niej tak znakomitych, na swój czas uczonych jak

Zacharyasz Kopysteski, Pamwa Berynda i inni. Pierwsza ksika tu

wydana by to »Czasosów« 1617 r., druga panegiryk » Wizerunek

cnoty « dla Eliz. Pletenickiego 16 18 r. Lecz dzia jej polski wzmo-

one chyba za Piotra Mohiy dopiero. Gdy bowiem w r. 1633 wraca

do Kijowa ju jako metropolita, drukarze pieczarscy, w swej »Eufonii«

na jego powitanie, zaznaczali pomidzy innem ^^'^)

:

»Waysz koszt ua drukarniu, eby wpród Sionu

Ozdoba moha byti, potom Helikonu.

Jest dobryj i polskoj drukarni poczatok.

eby knyh by ranych w Parnasi dostatok».

Z pism powaniejszych, drukowanych w jzyku polskim, za y-
cia Mohiy, w Kijowie, zaznaczy wypada nadewszystko : »Paterikon«

Sylwestra Kossowa wyd. 1635 r., »Teraturgima« Kalnofojskiego 1638

i »Lithos« samego Mohiy 1644 r. I od tego czasu, ju przez cay
cig drugiej poowy w. XVII-go wydawali w drukarni pieczarskiej

uczeni kijowscy, polemici, panegirycy itd. wszystkie bez maa prace

swe i pisma w jzyku polskim ; a które tu pomijamy, ile emy wa-

niejsze z nich wskazywali ju przy kadym z uczonych, profesorów

kolegium i jego wychowaców, po polsku piszcych. Zato dotkniemy

nieco wicej szczegóów pod tym wzgldem, dotyczcych drukarni

zaoonej, ju po «Ruinie« na Zadnieprzu przez, tyle nam ju znanego.

azarza Baranowicza ; w której równie drukowali w pewnej dobie,

pisma swe po polsku przewodnicy i wychowacy mohilaskicgo ko-

legium. Otó ''•*^) zaoy Baranowicz najprzód sw drukarni w pier-
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wotnej swej rezydencyi hierarchicznej Nowogródku siewierskim

koo 1673 (przed 74) r. Lecz przenoszc sw arcykatedr do Czernic-

howa, chcia mie oczywicie tame przy sobie i drukarni. Ale za-

mierzywszy przenie j tam, uzyska pierwej zezwolenie carskie na

urzdzenie owej drukarni jako »polskiej« t. j. majcej prawo odbi-

ja ksiki i pisma czcionkami aciskiemi. Przeniós za j do Czer-

nichowa w r, 1679 dopiero. Pierwszym drukarzem tam by jaki

»pan« Jaliski, niezdara i niegodziwiec; potem jaki ukasz z Wilna.

Za ycia Baranowicza owe jego drukarnie w Nowogródku i Czernic-

howie wydrukoway do 50 pism i prac. Z tych w jzyku polskim.
W Nowogródku siewierskim:

»Nowa miara starej wiary« . Baranowicza 1676;

»Czyhiryn pograniczne miasto w cikiem obleniu tureckiem«

Aleksandra Buczyskiego 1678 ;

»Stary koció« J. Galatowskiego 1676 i »abd«—tego 1679.

W Czernichowie za

:

»Nowa miara... « . Baran, (powtórz.) 1679;

»Lucubratiuncula« Joannis Wieliczkowski, rymy polskie na cze
. Baranowicza od towarzystwa kunsztu drukarskiego* 1683 (?);

»Fundamenty« J. Galatowskiego 1683;

»Hercules post Atlantem« Stef. Jaworskiego 1685;

»Sophia« J. Galatowskiego 1686;

»Musa Roxolaska« Jana Ornowskiego 1688 r.

»Alkoran« J. Galatowskiego 1688;

»Bogata drogich kamieni speza« J. Ornowskiego 1693;

Po mierci azarza Baranowicza (1694), a bardziej po ustpieniu

(i 7 1 2) na pónoc nastpcy jego na katedrze w Czernichowie, Jana Ma-

ksymowicza, znanego tyle z manii wierszoklectwa, pism polskich dru-

kowa tam ju zupenie zaprzestano.
Pod wadz Rpltej drukarnie ruskie przywilejowane cieszyy si

najzupeniejsz swobod. Nad utrzymaniem te wolnoci druku spo-

eczestwo ruskie czuwao gorliwie: wymownym dowodem tego —
nawet ukad w Hadziaczu. Jak za wag przywizywano do drukar
i dalej, ju po odpadniciu Kijowa, wida naleycie pomidzy innemi

i z tego, c*^^) gdy obrany 1685 na metropoli Gedeon Czetwerty-

ski wyrazi gotowo poddania si pod zwierzchnictwo patryarchy mo-

skiewskiego, potestujce przeciw temu wysze maoruskie duchowie-

stwo, zebrane w Kijowie, wród innych punktów swego protestu wska-

zywao i na zagroon w podobnym razie wolno druku. Co, jak si

wprdce okazao, wcale nie byo tak bezzasadnem, gdy sobie przy-

pomnimy surowe nakazy patryarchy a potem i ukaz cara Piotra z 1720 r.
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Na zamknicie zanotujemy tu jeszcze, i w caym cigu wieku

XVII-go, nietylko pisma treci religijnej lecz i wogóle wszelkie ruskie

drukowano, z maym wyjtkiem chyba, »kirylic«, któr ju pod

koniec pierwszej poowy tego wieku poczto zaokrgla. W ksi-

dze »Ewanhelije uczytelnoje« , wydanej 1637 r. z polecenia Mohiy,

wiksze i mniejsze litery tytuowe, czy to cynobrem czy na czarno

drukowane, maj ksztat zaokrglony aciski, nie za cerkiewno-

sowiaski. Car Piotr, widzc czcionki takich liter w drukarni mona-

steru pieczarskiego, na wzór ich odla kaza w 1704 r, takie same

w Amsterdamie ^^^). I oto pocztek dzisiejszej rosyjskiej »gradanki«.

Z drugiej za strony w Wilnie u . Trójcy i w Poczajowie, pod ko-

niec w. XVII., pisma i ksiki ruskie poczto wprost »polskiemi«
czcionkami drukowa, jak np. Ohilewicza «Ephonemata lilturgiey gre-

ckiej« 1685 r. "*^^).



VII.

AKADEMIA KIJOWO - MOHILASKA W PIERWSZEM 2o-LECIU

WIEKU X\ III.

A.

Przeobraenie si kolegium na akademi.

Proces przeobra- Ze witem wieku XVIII rozpoczyna si nowa epoka
zema si.

^^^ kolegium brackiego. Ju w r. 1694 otrzymao

ono hramot carsk, zapewniajc mu prawo wykadu teologii i nie-

zalene wzgldnie sdownictwo. Chodzio wszake jeszcze o wiksze
umocowanie zdobytego przywileju, a co bardziej o zdobycie urzdowe
tytuu »Akademii«. Okolicznoci za wanie same si po temu
nastrczay *^^). Po mierci patryarchy Adryana, administratorem i » stró-

em « tronu patryarszego zosta Stefan Jaworski, metropolita razaski,

wychowaniec i b. profesor kolegium kijowskiego a ulubieniec cara

Piotra. Jego wic wstawiennictwa postanowi uy obecny protektor

kolegium, jako metropolita, Barlaam Jasieski. W roku 1701 tedy,

gorliwy ten hierarcha kijowski, zanoszc w swojem i przedstawicieli

caego brackiego kolegium imieniu, przez Stefana Jaworskiego, skarg
do cara na zuchwalstwa mieszczan (nb. wetujcych, jakemy to wi-

dzieli, studentom za ich swawole), prosi o hramot, potwierdzajc
prawa kolegium, suce mu »od pocztku «, i zapewnione nadal moc
przywileju 1694 r. Jednoczenie za »nauczyciele i studenci bili czo-

em, e Akademia ich kijowo-mohilaska, od poprzedniego swego za-

oenia bdc równymi przywilejami, jak to jest zwykem innym aka-

demiom we wszystkich pastwach cudzoziemskich, prawo swobody
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posiada ubezpieczon, teraz swobodn nie jest, lecz pod jarzmem ci-
kiej krzywdy przebywa od mieszczan kijowskich «. Skutkiem czego »naj-

pokorniej owi nauczyciele i uczniowie ich J. przewiel. metropolit ki-

jowskiego prosili byli, eby on swem czoobiciem wielkiemu hosuda-

rowi stara si o uwolnienie ich od swawoli i zuchwalstwa mieszczan

kijowskich, a zdarzyoby si jakie wykroczenie, s d by by w aka-

demii « *^'). Ale co tu waniejsze, e oto tak metropolita jak i profe-

sorowie ze studentami, jako zasadnicz podstaw swej proby wska-

zuj ju nietylko carsk hramot 1694 r. jedynie, lecz »staroytne«
prawa kolegium, jakiemi ono cieszyo si niby, na równi z cudzoziem-

skiemi akademiami, od samego swego zaoenia i ju wprost nazywaj
swe kolegium »akademi«. Kiedy jednak oraz przez kogo zostay

nadane owe prawa, tudzie na czem one mianowicie zaleay, petenci

nie wskazuj wyranie. Miano tu, oczywicie, na myli odnony arty-

ku ukadu w Hadziaczu 1658 r., na który to ukad nie wypadao
jako powoywa si otwarcie w probie do cara. A moe byo to

takie goosowne odwoywanie si do fikcyjnych, a gwarantowanych

niby praw jakich, z jakiem zwykle ju byli nie tylko wobec Moskwy,
ale i wzgldem Rpltej jeszcze, wystpowali kozacy, nie potrzebujc

nawet podrabia nada, za praktykowanym oddawna przykadem hie-

rarchii. Car Piotr uwzgldni prob metropolity i sw hramot z 26

wrzenia 1 701 r. ^^''), potwierdzi ow z 1694 r., z zastrzeeniem prawa

odwoywania si, w sprawie ze studentami, do sdu kijowskiego wo-

jewody, w razie gdyby nawet metropolita, w najwyszej swej instan-

cyi szkolnej, skarcych nie zaspokoi naleycie. Zreszt i w tej nowej

hramocie kolegium nie zostao nazwanem przez cara »akademi«.

Lecz samo ono, od tego czasu, coraz czciej poczo przybiera t
nazw ; szczególnie dla wyrónienia od innych na Zadnieprzu kolegiów,

które (jak czerniehowskie), na wzór kijowskiego poczy powstawa
od 1700 r. Wprdce te przybrao ono i posta zewntrzn— bardziej

odpowiadajc nowej swej nazwie: w r. 1703 bowiem wzito si do

wzniesienia dla » akademii « murowanego gmachu, do dzi istniejcego

pod mianem » starego korpusu «, jak na to ju wskazywalimy.

Rektorowie akade- W cigu pierwszego 25-lecia W. XVIII-go po Pro-
mu pierwsi. kopie Koaczykim, który wiek poprzedni zamkn,

rektorami, udostojnionego ju czy raczej samoudostajniajcego si, e
tak powiemy, zaszczytnym tytuem »akademii« byli i dalej dawniejsi

wychowacy jego. Najprzód tedy Gedeon Od orski (1704— 05), który

nastpnie zosta archimandryt krupickiego monasteru w Baturynie,

a potem zosta skazanym *'-^^), jako skompromitowany w sprawie M a-
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zepy, w r. ju 17 12 do monasteru soowieckiego na morzu Biaen

Po nim w r, 1705 by Innocenty Popowski, poprzednio od 1700, prefek

po Stefanie Jaworskim; od 1706—09 za Chrystofor Czarnucki, pode

bnie prefekt pierwej. Od r. 1709— 11 peni obowizek rektora pre

fekt akademi Teofan Prokopowicz II, nim go w r. 1 7 1 1 car Piotr ni

zatwierdzi na itiumena brackiego monasteru a zarazem na rektor

rzeczywistego ; które to dostojestwo sprawowa on od 1 7 1 1— 16. P
Prokopowiczu przewodniczyli akademii od 17 16— 21 Sylwester Pinovv

ski, » wicerektor* tylko, i od 172 1— 27 r. Józef Wólczaski.

Stan majtkowy. Wzrastajcym potrzebom materyalnym podniesione

ze skromnego kolegium akademii nie odpowiaday przecie zasób

majtkowe. O nabytkach w poprzedniej dobie ju po » Ruinie « wspc

minalimy wyej : dochody z nich nie wystarczay, trzeba byo myl
dalej o przysposobieniu rodków. Leao te to na sercu tak dobrz

metropolicie i rektorom jak i samemu hetmanowi. Mazepa te urc

czycie wypowiada, w uniwersale swym 1702 r. ^°°), ile jest przejtyr

»szczególniejszem powaaniem... dla tego witobliwego kijowsko-bra

ckiego zgromadzenia, w którem wykadane s nauki wyzwolone dl

uytku ogólnego i potrzeby cerkwi Boej i maorosyj sklej o

czyzny«. A wypowiedzia to przy okolicznoci, kiedy rektor Odorsk

po przedstawieniu mu hramoty cara Aleksego Michajowicza, nadajc(

kolegium sioo Plesieckie (nb. po aciskiej kapitule kijowskiej), obe

cnie po burzach wojennych spustoszae jeszcze, prosi go o pozwok

nie zasiedlenia onego wolnymi ludmi z tamtej strony Dniepru

pozwolenie to oczywicie otrzyma. Ten za uniwersa hetmana, n

prob metropolity Jasieskiego, zosta w nastpnym roku zatwierdzon

przez cara Piotra. W tyme 1703 roku otrzymaa szkoa, tak o

cara wprost, jak i od hetmana Mazepy, nadania pewnych siedlisk n

Padole kijowskim, W r. 1707 za przyzna tene akademii ^°') praw

posiadania Stajek, jakie niegdy przekaza na rzecz brackiego kole

gium metropolita Tukalski a którego potwierdzenie carskie uzysk

zaraz 1708 r. nowy, po Jasieskim, metropolita J. Krokowski. Wybi
che niebawem (1709) na Ukrainie niepokoje wojenne a nastpnie srog

w 1710 r. morowa zaraza znów uszczupliy rodki materyalne akade

mii. Mianowany hetmanem, po upadku Mazepy, Jan Skoropadzk
uwzgldniajc nadto ^0^), e »majtnoci jej po drugiej stronie Dniepr

odpady za granic na rzecz pastwa polskiego « nadal tedy akadem

najprzód 1 7 1
4 r. wie Jodówk, za Dnieprem, w Osterszczynie, w

1720 za Motowidówk, nad Stuhn, bliej Kijowa. Lecz by to ju

ostatni jej nabytek. W ogólnym wic rezultacie posiadaa akademi
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pod koniec pierwszej wierci w. XVIII-go, cznie z monasterem bra-

ckim, wcale pokane na pozór dobra. W r. 1728 do monasteru tego

etc. naleao ^°^)
: 9 sió (Karpiówka, Pozniaki, Plesieckie, Motowi-

dówka, Stajki, Mostyszcze, Borszczahówka, Bielmaczówka i Jadówka),

4 przysióki, i chutor, 16 sadyb wKijowie, 2 przewozy (na Dnieprze

koo Stajek i na Denie pod Ostrzem), 2 myny z foluszami i i huta

szklana. Dobra te nieruchome jak i moliwe kapitay znajdoway si

we wspólnem wadaniu akademii i monasteru. Monaster zapewnia

rektorowi, prefektowi i nauczycielom mieszkania i utrzymanie oraz

opdza wydatki na remont zabudowa akademickich. Dochody

wszake z tych dóbr byy waciwie bardzo szczupe, wic nie wy-

starczajce na zaspakajanie porzdne i stae potrzeb monasteru i aka-

demii razem ^°*). Najprzód ówczesne osady w ogóle nie byy tem, czem

si stay póniej. Dalej samo wadanie wymienionemi dobrami nie

byo spokojnem i jednoczesnem ; najczciej utrata jednej nieruchomo-

ci, odpadej czy zniszczonej w czasie niepokojów wojennych, bya
zastpowana nadaniem drugiej i zwykle podobnie zniszczonej, potrze-

bujcej jeszcze urzdzenia a potem wielkiej zabiegliwoci gospodarczej.

Zreszt w dobrach nalecych do akademii, midzy poddanymi mie-

szkali i kozacy, którzy—jak to wida ze wszystkich carskich i hetma-

skich hramot, danych monasterowi i kolegium — byli uwolnieni, na mocy

dawnych praw swoich, od wszelkich podatków i powinnoci i stano-

wic faktycznie cz osiadej w dobrach tych ludnoci, nie przyno-

sili adnego uytku bractwu. Nakoniec, co do samego podziau otrzy-

mywanych dochodów pomidzy monasterem a kolegium — to pobie-

rane czynsze najpierwej byy obracane na zasilanie bratczyków, na

podtrzymanie i napraw monasterskiej cerkwi i budowli, a potem ju
na utrzymanie uczcych i uczcych si oraz wznawianie, niszczonych

niejednokrotnie zabudowa szkolnych. Tymczasem, nie trzeba i o tem

zapomina, e do szkó wstpowaa modzie po wikszej czci z ubo-

giej klasy, któr trzeba byo i karmi i dawa jej jakie takie pomie-

szczenie, a wszystko to wymagao nie mao wydatków. Wobec czego

akademia, nie posiadajc staego pieninego zapewnienia, czua si

zmuszon do uciekania si, po dawnemu, do zbierania datków do-

browolnych.

Akademia Mohile- Tem atwiej wic zrozumiae, gdy w podobnych
ano-Mazepiana. warunkach szczerc interesowanie si przez Mazep

potrzebami akademii, nie tylko wogóle lecz nawet a do osobistego

przeze zajcia si prowadzeniem budowy tyle ju niezbdnego dla

niej murowanego gmachu, jako te ch skarbienia sobie wzgldów
«K«DEMIA KIJOWSKA. '4
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jego nadal, spowodoway, i odtd poczto wywyszonym szkoom
brackim nadawa nazw »Academia mohileano-mazepiana«, moliila-

sko-mazepiaskiej. Ale oczywicie trwao to tylko tak dugo jak po-

tga hetmana
;
po jego upadku nazwisko jego wyskrobywano ^^^), na-

wet w nadpisach na podrcznikach szkolnych.

Wykad nauk. Niezalenie od podniesienia teraz kolegium na sto-

pie akademii, wykad w niej nauk wogóle nie przestawa by tak

scholastycznym jak dotd. I tak

:

Poetyka ma, po dawnemu, za zadanie i przedmiot ^°^) sztuk

skadania wierszy, i nawet drobiazgowieje niejako w porównaniu z ubie-

gem swem stadyum, wicej bowiem ni pierwej traktuje o mechani-

cznych sposobach ukadania wierszy ruskich, aciskich i polskich,
utrzymujc, e w tern te tylko i spoczywa caa istota rzeczy »in hoc

omnis concluditur curiositas«. Std ^°') wogóle dawne szkoy ukraiskie,

bez wzgldu na to, ile ich powstao na wzór brackiej kijowskiej, przy

lekcewaeniu przez zaoycieli tych szkó jzyka, którym mówia najli-

czniejsza, jeli nie caa masa ludnoci ukraiskiej oraz przy niewolniczem

naladowaniu martwego syllabicznego rymotwórstwa ówczesnych poe-

tów polskich, nie day swemu spoeczestwu ani jednego istotnego

poety. Std i póniejsze te utwory rymotwórcze archimandrytów i ar-

chijerejów, wyrokujcych w swym czasie o literackim smaku z katedr

kijowskiej akademii, równie martwe w retorycznych swych szatach,

jak i pochwalne hymny mohilaskich seminarzystów.

Znaczniejszy chyba postp zrobia Retoryka. Gownem jej

zadaniem byo krasomówstwo, a ono wanie poczo wchodzi na tor

bardziej oywiony, bardziej swobodny. Wprawdzie ^°^) ogólne pytania

co do budowy i rozwoju oratorskiej mowy rozwizywane byy po

dawnemu, wedug wskazówek klasyków, lecz zaczto ju potrca
o ywsze pierwiastki krasomówstwa. Zwrot za ten zaznaczy wyra-

niej pierwszy Tofan Prokopowicz (II), najprzód jak profesor retoryki,

w podrczniku wykadowym tego przedmiotu z r. 1706, a potem

faktycznie w mowach i kazaniach wasnych. Wystpi te on stano-

wczo jako otwarty przeciwnik dotychczasowej scholastycznej rutyny;

wskazujc w swej »Retoryce« ^'^^) potrzeb naladowania nie tylko kla-

syków lecz i humanistów, nie za takiego o. Tomasza M o dz i a n o w-

skiego S. Jesu, którego nauki uwaane byy dotd, pom. inn., za

wzór wymowy kaznodziejskiej. Nastpcy póniejsi Prokopowicza, na

katedrze retoryki wstpowali ju w jego lady ; o czem wiadczy

podrcznik z r. 1711 p. t. »Regia sublimibus elouentiae alta columnis

nobili roxolanae juventuti extructa« ^'*^) Joasafa Tomiowicza. Znanym
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jest te i ruski ju podrcznik krasomówstwa z r. 1722 pod dziwa-

cznym tytuem »Korabl postrojennyj na Dnipri, wezuszczyj rossijskoho

Jazona k' bahopoucznym ostrowam krasnoreczija...«

Filozofia pozostaje dalej w wizach arystotelizmu i jest tylko

suk teologii. wiadcz o tem wykadowe podrczniki przedmio-

tów z jej zakresu profesorów owej doby^*'). Szereg tych podr-
czników, przechowujcych si dotd po monasterskich bibliotekach Ki-

jowa, rozpoczyna »Manuductio ad logicam« etc. Chrystofora Czarnu-

ckiego, wykadajcego kurs filozofii dwukrotnie, od 1702—4 oraz od

1704— 6. Teofana Prokopowicza »Philosophia Aristotelico-scholastica«

an. 1708, samym swym tytuem wiadczy, jak on nawet, taki nowator

w innym zakresie, trzyma si tu utartego toru. Za jego przykadem
szed i tutaj, jak pierwej w retoryce, Joasaf Tomiowicz, którego pod-

rcznik z r. 1715 nosi tytu: »Philosophia tripartita, doctrinam Ari-

slotelis de rebus dialecticis, physicis et metaphisicis comprehendens«.

Nie innego te charakteru »Philosophia ad mentem principis philoso-

phorum Aristotelis Stagiritae tradita et explicata«, przypisywana Jó-

zefowi Wólczaskiemu wykadajcemu od 17 15— 17. I wszystkie bez

rónicy nastpnych profesorów filozofii wykady ^^-), których podobne-

go rodzaju jak powysze, tytuy ju opuszczamy.

Nawiasem doda tu moemy, e ^'^) z powodu naglcej potrzeby

posiadania uzdolnionych wiadków przy pomiarze ziem nalecych do

akademii, wzmocniono na przedstawienie metropolity Jasieskiego 1707,

wykad geometry i.

Teologia, jakemy to widzieh, zostaa wprowadzon do ko-

legium mohilaskiego dopiero 1690 r., a pierwszym jej profesorem by
póniejszy wybitny metropoHta Joasaf Krokowski. Po nim prowadzi wy-

kady, od 1693— 97, a i póniej nawet, Stefan Jaworski; za od r. 1701—

5

Innocenty Popowski. Wykadano j oczywicie scholastycznie, trzy-

majc si, jak w filozofii Arystotelesa, tak tu Tomasza z Akwinu.

Pierwszym, co odway si zerwa z rutyn, cho sam wychowaniec

akademii rzymskiej, by Teofan Prokopowicz, wykadajcy dotd filo-

zofi dawnym trybem jednak. . Po objciu przecie w r, 17 11, razem

z rektoratem, katedry teologii^'"*), stara si on, przy wykadzie swym,

uwzgldni i zastosowa wszystko, co tylko zdobya ju sobie w od-

nonym zakresie Europa zachodnia; zwraca si do podrczników

Gerharda i innych niemieckich teologów. Ale nie krpowa si te

wcale surowemi wymaganiami systematu i obrabia oddzielne jedynie

traktaty, które w takiej podobnie postaci zjawiay si w druku. Prze-

jty duchem nowatorstwa, nic umia on si powstrzyma od pewnych
14*
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ze stanowiska surowej ortodoksyi bdów, przeciwko którym mocno

potem protestowa Jaworski ; a co miao z czasem fatalne nastpstwa

dla gorliwszych przeciwników Prokopowicza. Póniej bdy te jego

zostay sprostowane przez nastpnych rektorów akademii, którzy, trzy-

majc si wskazówek podanyci w jego » Wstpie do teologii«, zajli

si uporzdkowaniem jego traktatów i wytworzeniem z nich porz-

dnego systematu. Wydany potem na wiat, sta si on najlepszym

i pierwszorzdnym podrcznikiem we wszystkich duchowno-naukowych

zakadach prawosawnych Rosyi. Po Prokopowiczu rektorem akade-

mii a zarazem profesorem teologii by od r. 17 16—21 Sylwester Pi-

nowski, po nim za Józef Wólczaski od 1721— 27. ByH to ju tylko

jego naladowcy, nie zdolni uwolni si w swych wykadach od

wpywu potnie przeze wskazanego kierunku.

Jzyki (polski). Stosunek jzyków aciskiego, polskiego i ruskiego

w nowej akademii pozostawa ten sam co w dotychczasowem kole-

gium: jzyk polski trzyma wci prym przed ruszczyzn. Dla bar-

dziej wydatnej charakterystyki tego stosunku powtórzymy tu nastpn

uwag, zrobion ju przy samym kocu nawet pierwszej wierci

w. XVIII-go.

Oto autor sownika latyno-ruskiego, wydanego w Moskwie r.

1724, Jan Maksymowicz (inny od metropolity tobolskiego), pom. in.

uala si mocno ^'^), »e szkoy aciskie w Maorosyi, przez Piotra Mo-

hi metropolit kijowskiego wicej od 80 lat w Kijowie zaoone,

nawet dotd polono - latyskich i latyno - polskich leksykonów przy

nauce uyway i z tego powodu we waciwym sobie sawieskim

uboay jzyku. Przeto z wychowanych tam, ten chyba czysto po sa-

wiesku acisk ksik przetómaczy i napisa potrafi, kto dugiem

wertowaniem ksig sawieskich, cznie z uyciem aciskich siebie

pierwej wydoskonah. Przywiadczy mi wiele ksiek ludzi znakomi-

tych, pierwej w Maorosyi wydanych, które chocia i po sawiesku

pisane, jednak wielu niewaciwemi, lecz z polskiego jzyka przy-

swojonemi przepenione wyraeniami... Nie dziwne, poniewa wspo-

mniany fundator tych szkó, bogosawionej pamici Piotr Mohia, za-

kadajc podwalin jzyka aciskiego, nie innych nauczycieli, jak ro-

dowitych Polaków, wynale zdoa: od nich za pierwotna potrzeba

dalej si utrwalajc, tak si z czasem umocnia, e jako za obyczaj

i prawo uczy i uczy si jzyka latyno-polskiego przyjtem

zostao «. Wobec tego zrozumiae, dlaczego, w caym cigu XVII-go

stulecia, nie wydano ani jednego, mogcego suy za podrcznik

szkolny, leksykonu latyno-ruskiego: przy wszechwadztwie polszczy-
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zny, by on prawie zbytecznym. A i teraz (1724) za wzór dla Maksy-

mowicza suy Knapskiego »Tliesaurus polono-latino-graecus«.

Co do osoby samego Maksymowicza, poniewa nie wiemy z pe-

wnoci, czy by on, podobnie jak jego imiennik, wysoki liierarcia

i wielki wierszokleta, wychowacem mohilaskiego kolegium, podamy

wic, na tem miejscu, e : by to stronnik Mazepy, po Potawie ust-

pi z innymi do Turcyi, lecz 17 15 r. otrzyma amnesty, bez prawa

przecie zamieszkania na Ukrainie ; osiad tedy w Moskwie i by tó-

maczem przy tamecznej drukarni, do r. 1728, w którym, jako podej-

rzany politycznie, zosta stamtd usunity ^*^).

Muzyka (wokalna). Wysokie stanowisko (wokalnej) muzyki cerkiewnej

w kolegium brackiem, ustalone ju w dobie poprzedniej, nie tylko nie

obniyo si teraz, lecz owszem jeszcze si podnioso ^^^), Na pocztku

w, XVIII-go oddalia si ona jeszcze bardziej od trybu (»napiewu«)

greckiego i bugarskiego, utrzymujcego si na Moskwie. Przy bli-

szem oznajomieniu si z muzyk katolick, studenci - kompozytorowie

pozwalali sobie pewnych odstpstw od monotonnego trybu partytury

greckiej, przechylajc si ku harmonii i melodyi kompozycyj zacho-

dnich, wietnie wystpujcych w utworach Bacha i Palestryny. Lecz

tem nie mniej charakter cerkiewny cile by utrzymanym. Kijowowi

te naley cze wprowadzenia do muzyki cerkiewnej koncertów, su-

rowo zakazanych wtedy na pónocy. Co za do akademii samej, to

i orkiestra jej bya najlepsz w miecie, a chóry piewackie, których

zwykle bywao dwa, waciwie bracki i kongregacyjny, mogy i
o lepsze z najwyej stojcymi gdziekolwiekbd indziej.

Porzdki wewntrz- Z wprowadzeniem do kolegium mohilaskiego teo-

ne a zwyczaje.
logii O raz podniesieniem go na stopie akademii

weszy te, same przez si, i pewne nowe porzdki wewntrzne a zwy-

czaje, obok dawnych ^^^).

Egzaminy. Tak, zaczynajc od dou, uczniowie szkó niszych

skadali egzaminy, po upywie kadej
'/s

roku szkolnego, przed nau-

czycielami tych klas, do których przej mieli. Uczniowie klas grama-

tycznych, oprócz egzaminu ustnego, przedstawiali w swych robotach

rozbiory gramatyczne i tómaczenia, z aciskiego i greckiego jzy-

ków na ruski, polski i odwrotnie. Uczniowie poezyi i retoryki,

oprócz podawania
'/a

rocznych wicze, nadto, w czasie zdawania sa-

mych egzaminów, ukadali ruskie, aciskie i polskie wiersze, oraz

rónego rodzaju mowy i listy. Studenci za filozofii i teologii, oprócz
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pisania dysertacyi w jzyku aciskim wycznie], do niczego innego

obowizanymi nie byli. W klasach tych wic nie byo ani notat ani

audytorów, studenci podlegali bezporednio jedynie wyszej wadzy;

Y3 roczne egzamina dla nich podobnie nie istniay. Natomiast usta-

nowione byy domowe dysputy, odbywane co soboty.

Dysputy. Co do dysput owych ^^^), to czasami sam profesor stawa

w roli defendenta, pozwalajc kademu ze studentów wystpowa
z zarzutami przeciw lekcyom, im wykadanym w cigu tygodnia; cza-

sem za w jego obecnoci i przy jego pomocy dysputowali sami mi-
dzy sob studenci nad jakiem z pyta, danych i rozwizanych ju
przez wykadajcego. Profesor nie zadawa lekcyj, a jednak móg
w ten sposób z atwoci kontrolowa postpy i rozwój zdolnoci

uczniów. Zreszt byo tu pole dla szlachetnego ich wspózawodnictwa.

W podobny sposób odbyway si i doroczne egzaminacyjne dysputy,

z t tylko rónic, e prezydujcym bywa tu czasem sam metropo-

lita, a asystentami znaczniejsi dostojnicy miasta. Po rozwizaniu przez

wyzwanego studenta zadanego mu pytania, proponowano, by kto wy-

stpi do walki. Gdy si to stao, egzaminujcy z atwoci mogli

widzie, który z dysputujcych by mocniejszym itd. Dysputy podo-

bne prowadzone byy, jak naturalna, z niezwykem oywieniem; z ja-

kiego powodu byy te wielce lubiane przez wyksztaceszych Kijo-

wian i pocigay nawet innowierców. Po ukoczeniu za dwuletniego

kursu, dysputy owe odbyway si z wiksz jeszcze uroczystoci.

Nie byy to ju zreszt waciwie zebrania naukowe, lecz co w rodzaju

publicznych egzaminów lub dzisiejszych aktów »non propter praxin«,

jak mówiono dawniej, »sed pompam«. W przeddzie naznaczonego dnia

dla dysput na wielkiej bramie brackiego monasteru przybijano duy,

wzorzycie rozmalowany afisz, uprzedzajcy Kijowian o czasie, a nie-

raz i o samym przedmiocie uczonych szermów. Obwieszczenie takie

nazywao si zwykle ;>konkluzy«. Byy to ju dysputy przygotowane

i same temata wybierane byy — ile mona blisze — pojcia wikszo-

ci odwiedzajcych. Co wicej, poniewa dysputy prowadzono gównie

w jzyku aciskim, pewne tezy tómaczono, dla udostpnienia te nie-

znawcom, po rusku. Po przybyciu metropolity do sali akademickiej

wygaszane byy powitania w rónych jzykach, poczem rozpoczynay

si dysputy, w przerwach pomidzy któremi uczniowie niszych klas

recytowali dyalogi i czytali wiersze wasnego utworu. Na tych dy-

sputach ju nie byo uwaanem za przyzwoite wystpowanie z uwa-

gami ludzi postronnych, i prawo do tego pozostawiano jedynie me-

tropolicie oraz znakomitszym z obecnych. Pierwsze miejsce na dyspu-
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towej arenie naleao do studentów teologii ; filozofowie za rzadko byli

dopuszczani do dysput, szczególnie na uroczystych zgromadzeniach.

Urzdzano te dysputy i na uroczyste przyjcie znakoinitszych dostoj-

ników. Tak urzdzono wietn dysput 1708 r. na powitanie Joasafa

Krokowskiego, wracajcego ze stolicy po mianowaniu go metropolit.

Doda tu naley, i przy tej okolicznoci ofiarowanym mu zosta za-

stosowany do chwili wspaniay jakoby obraz symboliczny, wykonany
przez nauczyciela poezyi hieromonacha Maksentego Szczyrskiego

;

a zarazem zoono mu prac drugiego z wychowaców akademii An-
drzeja Chmarnego p. t. »Domus Sapientiae«.

Misterye. Wznowiono tez w akademii, zaprowadzone w kolegium

za Piotra Mohiy jeszcze, a nastpnie zapomniane w czasie burz wo-

jennych, dramatyczne misterye itp. ^2**). Ju nawet Dymitr Tuptao

(. D. Rostowski), jeszcze w czasie swego pobytu na Ukrainie, napi-

sa by 4 dramaty biblijnej treci, które kaza grywa przy sobie

i wtedy, kiedy ju by metropolit na pónocy. Wszystkie owe przed-

stawienia, bez maa, nosiy cech póniejszych pantomimowych wido-

wisk. Lecz w tej dobie ju utwory dramatyczne poczy przybiera

wicej urozmaicenia i ruchu. Takie cechy posiada ju »tragedo-kome-

dyas profesora, w swoim czasie, poetyki w akademii Teofana Proko-

powicza II p. t. »Wadymir, wsich sawiano - rossijskich stran knia

i powelitek, odegrana 1705 r. przez kijowskich studentów. Do przed-

stawie teatralnych suya studentom sala akademicka, najczciej

za jaki gaj lub rozdó dogodny. Zwykle odbyway si one w czasie

rekreacyj, urzdzanych trzy razy do roku w letniej porze. Dawniej

udawano si w tjim celu na uroczysko Szczekawic i rozkadano

si pomidzy zarolami przy ustroniu, zwanem Huboczyc. Tam
uczniowie klas niszych bawili si w gry dziecinne, studenci za
wystpowali z orkiestr, dawali przedstawienie, piewali róne kanty.

„Mirkowanie" etc. Wobec niedostatecznych wcale, jakemy widzieli,

rodków materyalnych, mogcych zostawa w rozporzdzeniu akademii,

a które byyby w stanie zapewni caej uboszej modziey wród jej

wychowaców przytuek i jakie takie utrzymanie w istniejcej przy

samym bohojawleskim monasterze bursie, musiaa modzie pozostaa

poza burs radzi sobie ju sama wszelakimi sposoby ^'-'). Niektórzy

tedy z uczniów, co nie mogh dosta si do tego dobroczynnego zakadu,

znajdowali przytuek w szkoach, istniejcych przy cerkwiach paro-

chialnych, gdzie penic czsto obowizek >pryczctnikóvv«, pobierali

nawet lich pienin zapat. Podnosia si ona przecie nie po-
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mau, jeli »szkolnicy«, uczniowie i studenci, tworzyli z pomidzy sie-

bie piewackie chóry »partesowe«, o jakie ubiegay si cerkwie za-

moniejsze. Ci za, dla których ju brakowao przy cerkwiach miejsca,

wypraszali sobie zwykle u zwierzchnoci akademickiej paszporty na

pewien okrelony termin i — bez grosza przy duszy — rozchodzili si

po kraju dla zbierania datków. Na termin wracali oni do szkoy,

a spoywszy to, co si byo zebrao, znowu wyruszali po jamun.
Zdarzao si te zreszt, e ze stu wychowaców akademii brakowao
nieraz caej trzeciej czci. Zapisani do liczby studentów, nalecy do

rónych klas i stanów, wielu z nich, unoszeni prdem okolicznoci, nie

wracali ju do szkoy a zwierzchno, po upywie urlopu, wykrelaa
ich z liczby suchaczy rzeczywistych. Wycieczki owe po ebranin
odbyway si zwykle w porze letniej — od i maja do i wrzenia.

Oczywicie, nie zaniedbywaa te cakowicie i sama zwierzchno
szkolna uboszych uczniów, których nie moga przyj do bursy: dawano
im straw, a czasem i skromny pieniny zasiek, podug monoci.
Najbiedniejsi przecie produkowali si jako »Mirkacze« i »Komedyanci«.

Mirkaczami nazywani byli ci biedacy, którzy codziennie, w porze

obiadowej, chodzili po ulicach miasta i przed kadym domem, u okna

lub u bramy, piewali nabone pieni, dla otrzymania jamuny. Naj-

zwyczajniejsz ich pieni bya — poczynajca si od wyrazów »Mir

Chrystów...«, a zakoczana, po otrzymaniu datku, yczeniem »Boe
daj Waszeci de dobryj«. Od pierwszego wyrazu tej pieni i sam te
piew nazywano »mirkowaniem« a piewajcych » mirkaczami «. Do
tego mizernego rodka nie wstydzili si czasem ucieka i studenci,

znajdujcy si ju w wyszych klasach akademii. Zgromadziwszy si
wieczorem na rynku, odpiewywali oni przed tumem przekupni, no-

clegujcych przy swych kramach, kanty partesowe—na cze Bogaro-

dzicy najczciej. Nazywano ju ich przecie nie mirkaczami lecz »pi-
wakami«. Kanty podobne i hymny rozlegay si te nastpnie i po

wsiach — latem, w porze wakacyjnej. Bywao te, e piewom towa-

rzyszya instrumentalna muzyka. Chocia nauka jej w szkole nie bya
dla wszystkich obowizujc, uprawiano j wszake chtnie ; a nawet

tak surowego nastroju zakonnik, jak Dymitr Tuptao (. D. Rostowski),

przeoy kilka hymnów .na muzyk. W czasie wit Boego Naro-

dzenia i na Wielkanoc chodzili uczniowie po domach z wierszowanemi

pozdrowieniami, a zrczniejsi z nich urzdzali tak z w. »wertepy«
to jest szopki. Zreszt wertepy przeszy wprdce do rzemielników,

a uczniowie natomiast poczli przedstawia róne dyalogi i cae dra-

maty. Dramatyczne te przedstawienia, dawane przez wdrowe trupy
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ubogich uczniów, byy naladowaniem tego, co produkowano wtedy,

jak to widzielimy, w samej akademii.

Wzmaganie si Pomimo niedostatecznoci swych rodków itd. itd.,

akademii. akademia wzmagaa si przecie powoli, tak pod

wzgldem naukowym, jak i co do iloci wychowaców ^-^). W r. 17 15

liczono w niej ju okco 1 100 uczniów rónych stanów, pomidzy któ-

rymi miao teraz przewag nowo uszlachcone ze starszyzny kozaczej

maorosyjskie »dworzastwo«. Synowie za nowokreowanych »pomie-

szczyków« stanowih ród tej uczonej rodziny arystokracy i wybitnie

wyróniali si od swych towarzyszy tak sposobem zachowania si jak

i strojem. Do podniesienia si akademii przyczynili si niepomau, tak

jej kuratorowie metropolici, jak i niektórzy z profesorów. Pomidzy

tymi ostatnimi, pierwszestwo odda naley Prokopowiczowi, który

umia sobie zdoby wzito nawet u carskiego dworu. Std w jego

audytoryum daway si sysze coraz wicej nazwy znakomitszych

maorosyjskich rodzin : »pomieszczycy« Zadnieprza, co lepsi, na wy-

cigi poczli posya swych synów na wysz nauk ; dajc tem przy-

kad dobry klasom mniej zamonym. Metropolita za Krokowski, te-

stamentem, poleci zbudowa, na jego koszt, dla ubogich uczniów now
drewnian burs, która te wprdce zostaa wzniesiona istotnie po

stronie poudniowej brackiego monasteru i znana bya z czasem pod

nazw » Studenckiego domu«. Nadto zapisa on ca sw bibliotek

akademii, podobnie jak jego poprzednik Jasieski. O zasugach nare-

szcie Mazepy, co do usiowa podniesienia akademii, juemy wyej

mówili.

Dyscyplina. Ze wzmaganiem si si akademii ustala si te w niej

i bardziej naleyty wewntrzny porzdek, ustalaa si dyscyplina szkolna.

Bya bowiem doba, na samym przeomie z w. XVII-go na XVIII-ty,

e po otrzymaniu, moc hramot carskich 1694 i 1701, niezalenego

sdownictwa itd., modzie kolegium, pomnoona liczebnie i zwarta

w jedn korporacy, pocza wykracza z naleytych klubów dyscy-

pliny. Dotykalimy tego ju w czci ; ale bardziej obrazowo nam to

przedstawi, cho zbyt grubymi moe rysami, obcy lecz naoczny wia-

dek, znany pielgrzym do Ziemi w., pop starowierczy moskiewski

Joann ukianów, który zatrzymywa si w Kijowie dwukrotnie, w dro-

dze swej — tam i napowrót — w r. 1701. Oto, co on podaje ''^^)

:

»W Kijowie szkolników bardzo wiele, ale i otruj wiele ;
popuci

im wodze metropolita. Gdy im kto dokuczy, to przyszedszy noc,

sprztn gospodarza ; a z podwórza krow czy owc uprowadz ; niema



— 2l8 —

na nich sdu ; szkaradne to wielce ; dozwolono im otrowa gorzej mo-
skiewskich sodatów ; a gdy wieczór nadejdzie, to id po chaupach
psalmy piewa i chleba ebrz ; obdarzaj ich te wszystkiem, i pie-

nidzmi i chlebem, a inni daj im ze strach u...

«

Ubiór studentów. Nie od rzeczy te bdzie dowiedzie si, przy oko-

licznoci, jak wygldali kijowscy studenci ówczeni. Nie trudno za
zrobi sobie wyobraenie o tem, gdy z ocalaych rysunków i opisów

mona pozna strój ich do wyranie. Otó widzimy ^^^), i zwierzchni

ich odzie stanowia tak zwana »kiereja«, rodzaj paszcza bez kapi-

szona, z odrzucanemi rkawami, sigajca do samych pit. Latem by-

waa ona u bogatszych z materyi jedwabnej a u uboszych z kitajki,

zim za z sukna, i na kantach obszywan bya wzorzycie czerwo-

nym lub ótym sznurkiem. W porze zimowej brano pod kierej ko-

uch barani, podpasany jedwabnym , kamlotowym lub wprost wenia-

nym pasem ; a w letniej, krótki kaftan z jakiej kolorowej materyi, do

góry zapinany na metaliczne guziki. Spodnie u elegantów byway
czerwone lub niebieskie potnej szerokoci. Czapk noszono baran-

kow, z kolorowym wierzchem, podobn do dawnych »murmoek«.
Buty byway podobnie rónych kolorów ; eleganci nosili czerwone

i óte z odwrotami, na wysokich obcasach i z brzczcemi podków-
kami. Strój ów by normalnym dla kadego studenta, osobliwie klas

wyszych, i przemiany w nim nie dopuszczano adnej, uwaajc go
za » szlachecki*.

utrata reszty auto- Wracajc do stanowiska akademi wogóle, mu-
nomii a nieprza. simy tu z kolei zaznaczy, e zmiany polityczne

i niepokoje wewntrzne na Zadnieprzu za cara Piotra I nie mogy nie

wywoa w nastpstwie i odmiennego zwrotu w najwyszym nauko-

wym zakadzie kraju. Co gorzej, sami zakadu tego wychowacy, jedni

mimowoli, drudzy i rozmylnie, nie pomau do tych zmian si przyo-

yli. Zadecydowaa o nich ostatecznie Pótawa (1709 r.). Polityczne

ideay autonomistów Ukrainy, skupiajcych si ostatecznie koo Ma-
zepy, zostay rozwiane na potawskiem pobojowisku, a tacy wybitni

wychowacy kijowscy, a wysocy hierarchowie, jak Jaworski i Proko-

powicz, cho zacici antagonici wzajem, ju tylko ogldali si na

Moskw i pracowali na rzecz cara i osobist. Zmiana pooenia jeszcze

ywiej daa si uczu po obaleniu 17 18 r. metropolity, a przez to

i oficyalnego kuratora akademii. Krokowskiego, któremu nie na

dugo pomoga, rzucona na razie na buntowniczego hetmana, lecz przy-

jaciela swego politycznego, anatema cerkiewna. Po jego destytucyi
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metropolia w cigu lat 4 -ech zostawaa osierocon, bez pasterza. Wolny
nawet wybór metropolitów zosta niebawem (172 1 r.), przez najw.

Synod, na zawsze, zniesionym. Co wicej, naznaczony nareszcie

r. 1722 na katedr w. Sofii Barlaam Wonatowicz mia nosi tytu

archiepiskopa jedynie, nie za metropolity; zreszt i on (1730 r.) po-

szed na wygnanie.

Zniesienie swobody Wszystko to, oczywicie, odbio si fatalnie, tak na
drukar. samej akademii, jak i na tem, co z ni bliej byo

zwizane. Najpierwej przecie doznaa ostatniego ciosu, tyle zespolona

ze spraw owiaty na Ukrainie, swoboda drukar ^^^). Wiemy ju,

e oddawna podejrzywano na Moskwie kijowskich uczonych o nie-

dostateczn prawowierno ortodoksaln, o zgroz przejmujce »ati-

nomyslije« ; co z natury rzeczy obudzao wczenie zakusy patryarchatu

moskiewskiego ograniczenia swobody drukar poudniowych wogóle,

a pieczarskiej szczególniej. Leao to patryarsze Joakimowi najbardziej

na sercu. Nie odrazu jednak dao si narzuci, pomimo oderwania cer-

kwi kijowskiej od Konstantynopola. Pocztkowo bowiem nie wiele

liczono si w Kijowie z nakazami idcymi z Moskwy i drukowano

pisma religijne itd., nie poddajc ich poprzedniej cenzurze patryarszej,

mimo surowych napomnie, jak w r. i68g i 92 ze strony moskiew-

skich patryarchów. Ale ukaz cara Piotra 1720 r. pooy oto koniec

temu kijowskiemu nieposuszestwu. Brzmia on jak nastpuje: » Wiel-

kiemu hosudarowi wiadomem si stao, e w kijowskiej i czernichow-

skiej typografiach w drukowanych ksikach drukuj niezgodnie z wiel-

korosyjskimi drukami, niektóre z wielk przeciwnoci ku wschodniej

cerkwi... Dla tego J. car. wiel. rozkaza : nowych ksiek adnych,

oprócz cerkiewnych dawnych wyda, nie drukowa, a i owe cerkie-

wne stare ksigi, dla zupenej ich zgody z wiclkorosyjskiemi takiemi

cerkiewnemi ksigami sprawdza, przed wydaniem, z tymi wielkoro-

syjskimi drukami, eby adnej rónicy i osobnego narzecza w nich

nie byo...« Wobec czego musimy tu doda, i w ten sposób zniesiona

zostaa zasadniczo i dotychczasowa na Ukrainie wolno druku wogóle.

Co wicej, kocowy zwrot powyszego nakazu, eby te i »osobncgo

narzecza nie byo«, jakkolwiek dotyczy na razie ksig cerkiewnych

wyczniej, kry w sobie ju zapowied, gron dla jzyka maoru-
s k i e g o

,
przy naturalnej dnoci z czasem uycia go, swobodniej-

szego — w pimie i szkole.

Wprdce te, bo 1722 roku, ustanowion zostaa i tak zwana

»Maorosyjska Kolegia<-, której kontroli oku miay podlega wszyst-

kie sprawy Zadnieprza. A nie mniej te i kijowska akademia winna
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bya do niej si odwoywa w swycli potrzebach : np. w razie jakiego

sporu z miastem itp. Zaznaczy tu winnimy, e ustanowienie owej

»Kolegii«, jakkolwiek krótkotrwaej (do r. 1727) pooyo kres ^^6^^

w zasadzie i dotychczasowemu wielowadnemu wpywowi polskiego
prawodawstwa {Statutu litewskiego i magdeburgii) w Kijowie i na

Zadnieprzu ; chocia na razie — w zasadzie tylko.

Osabienie aka- Skutki ujemne wszystkich zmian owych uwidoczniy
demii.

g^^ ^g^ wyranie i w ogólnem osabieniu akademii,

rozlunieniu wykadów, zmniejszeniu si iloci nawet uczcej si mo-
dziey ^-'). Czciej poczto udawa si do szkó zagranicznych, rozu-

miejc pod niemi i polskie; wielu za z modziey, przed ukoczeniem

wyszych nauk, zwracao si do powszednich zatrudnie yciowych.

Co do iloci studentów i uczniów, to podug sprawozdania urzdowego

1725 r. ^^^) znajdowao si ich: na teologii 48, filozofii 84, retoryce 79,

poetyce 84, syntaksymie 94, gramatyce 61, infimie 84, farze 117;

wszystkich ogóem 654. Gdy w r. 17 15 byo ich, jak to widzielimy

wyej, koo 1 100.

W tyme 1725 r. grono zwierzchników akademii, profesorów i nau-

czycieli klas niszych , skadali hieromonachowie : Hilaryon Lewicki,

jako rektor i prof, teologii, Ambroy Dubniewicz, prefekt i profesor

filozofii, Teofan Kalinowski, prof. retoryki, Innocenty Neronowicz, poe-

tyki, Ambroy Juskiewicz, nauczyciel syntaksymy, Klemens Czarnicki,

gramatyki, hierodyakoni za, Teofan Trofimowicz, infimy, Leonty Zo-

bnicki, fary ^2^).



B.

Znaczniejsi wychowacy Akademii.

Pomidzy znaczniejszymi wychowacami kijowo-mohilaskiej aka-

demii, w dobie pierwszego 25lecia w. XVIII-go, byli nastpujcy''^"):

Duchowni. Hilaryon Rogalewski — do r. 1728 ihumen u-
bieskiego mharskiego monasteru, a nastpnie archimandryta moskiew-

skiego doskiego; 1732 archiepiskop kazaski, zaoyciel szkoy, z któ-

rej z czasem powstaa dzisiejsza akademia kazaska; 1735 przenie-

siony do Czernieliowa, skd po 3- eh latach ustpi do awry pieczar-

skiej, gdzie wprdce i umar.

Beniamin Pucek-Hryhorowicz—Kijowianin, na chrzcie Bazyli

—

hieromonach professor mohilaskiej akademii: 1733 zawezwany przez

archiep. H, Rogalewskiego, z innymi do Kazania, reorganizuje tam

szko, w której 1739 poczyna wykada filozofi. W r. 1744 rektor

i archimandryta spasko-preobraeskiego monasteru; 1748 episkop ni-

egrodzki etc. etc; 1763 archiep. kazaski: niesusznie podejrzywany
o udzia w buncie Pugaczewa; 1775 metropolita, umar 1782.

Marcel Radyszewski — pierwszy rektor nowogrodzkiego semi-

naryum ; 1742 episkop korelski i adoski etc, umar w tyme roku.

Teodozy Smorzewski — w 1743, jako hieromonach monasteru

kijowomichajowskiego, wysany do missyi w Pekinie, skd wróci po

latach kilku razem z G. Lincewskim
;
poczem dano mu archimandry

siewsko-troickiego monasteru, gdzie te urn. 1778 r. Napisa history

misyi pekiskiej, pozostajc w rkopisie.

Epifani Tychorski — zaoyciel kolegium w Charkowie ; zo-

stawszy 1722 r. episkopem kurskim etc, zaoy szko najprzód

w Biehorodzie i dopiero z czasem przeniós j do Charkowa, sprowa-
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dzajc do niej na nauczycieli, oczywicie, b. wychowaców kijowskich;

w r. 1 73 1 otwarto w niej i kurs teologii, lecz w tyme roku umar
jej » protektor « i zaoyciel.

Sawa Szpakowski — archim. niezyskiego bahowieszczeskieg-o

monasteru; r. 1739 archiep. archangieogrodzki, 1740 przeniesiony do

Koomny, gdzie um, 1649.

Ambroy Juszkiewicz — pocztkowe wychowanie otrzyma

w szkoach polskich, poczem wstpi do mohilaskiej akademii ; dalej

sam wykada tam w niszych klasach syntaksym ; nastpnie zosta

starszym monasteru . Ducha w Wilnie; 1734 r. przeszed do mo-

skiewskiego simonowskiego ; 1736 zosta episkopem woogodzkim

;

r. 1740 przeniesiony do Nowogrodu, gdzie urzdzi seminaryum, po-

woujc na nauczycieli wychowaców kijowskich, jak : Innocenty Mi-

galewicz (prefekt), Józef Jamnicki i Innocenty Mitkiewicz ; um. 1745.

Nieco póniejsi ^^')

:

Bazyli Hryhorowicz-Barski, znakomity podrónik — uro-

dzony w r. 1 70 1 w Kijowie — doszed do klasy filozofii w mohila-

skiej akademii, poczem uda si do Lwowa, gdzie wstpi do kole-

gium S. Jesu, a usunity stamtd jako schizmatyk, nie wraca przecie

do domu, lecz z Justynem Lenickim, podobnie wychowacem akade-

mii kijowskiej, ruszy 1724 r. w podró po dalszym wiecie. Zwiedzi

z nim Wochy, pozna Rzym, a nastpnie sam jeden ju puci si ku

Wschodowi: zwiedzi Athos, Palestyn, Egipt, Synaj. W roku 1729

z Kairu idc, powtórnie odwiedzi Jeruzalem, r. 1733 w czasie bytno-

ci swej w Damaszku zosta mnichem i wstpi w Trypolisie syryjskim

do szkoy tamecznej, w której przeby do r. 1734. Dla wikszego

jeszcze wydoskonalenia si w greczynie, zwiedza wyspy Archipelagu

i brzegi Anatolii. Zatrzymany przez dum na wyspie Chios, uoy
tam latyno-greck gramatyk ; dalej — oddaw^a si studyom na wy-

spie Patmos. W r. 1743 zwróci si ku Konstantynopolowi, a nastp-

nie lat par spdzi znów w rónych miejscowociach wiata greckiego.

Nakoniec po 20 z gór latach podróowania, dopiero w r. 1747 wró-

ci, przez Wooszczyzn i Polsk, do Kijowa, gdzie w tyme roku,

wycieczony trudami, i umar. Ciekawy wielce pamitnik jego po-

dróy zosta wydany ledwie 1778 r. W jzyku autora widoczne lady

ukraiskiego pochodzenia jak i wpywu polszczyzny.
Gedeon Wiszniewski — po ukoczeniu klasy filozofii w kijow-

skiej akademii, uda si za granic (do Polski ?), gdzie otrzyma sto-

pie doktora filozofii. Po powrocie zosta nauczycielem poetyki, a po-

tem retoryki w Kijowie; od r. 17 14 za by professorem filozofii

w akademii moskiewskiej, od r, 1722 rektorem takowej; w r. 1728
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naznaczony na episkopa smoleskiego, na którem to stanowisku upa-

mitni si jako twórca sowiano-aciskiej szkoy w Smolesku oraz

szkó pomniejszych w rónych miastach swojej eparchii ; umar 1761.

Józef W oczaski —nauczyciel w mohilaskiej akademii, 172 i;

prefekt takowej, a nastpnie do 1727 rektor; od tego roku archiman-

dryta kijow.-nikolskiego monasteru ; 1735 episkop mohilewski ; 1742

archiepiskop moskiewski i wadymirski ; umar 1745.

Hieronim Wólczaski — brat poprzedniego, ihumen monasteru

wilaskiego ; 1774 episkop mohilewski; umar 1754.

Dosytej Bohdano wicz-Lubimski archimandryta monasteru zwe-

nigorodzkiego ; 1731 archiepiskop kurski, lecz w tyme roku destytuo-

wany ; umar 1736 w monasterze kurskim.

Laurenty Horka — kozacki syn ze Stajek, hieromonach kijow.-

brackiego monasteru; 1709 ihumen wydubicki ; 1722 archimandryta

mosk. woskreseskiego monasteru; 1723 episkop astrachaski; 1726

archiepiskop ustiuski ; w r. 1731 przeniesiony do Razania ; 1733 za
do Wiatki, gdzie zaoy seminaryum ; umar 1739. Kto wie jednak, czy

nie koczy swych studyów w Kijowie jeszcze przed 1700.

Joasaf Horlenko — ur. 1705 w Pryukach, syn pukownika, na

chrzcie Joachim; 1725 mnich monasteru meyhorskiego ; 1727 brac-

kiego; od 1728— 31 nauczyciel w akademii kijowskiej; 1734 hieromo-

nach sofijski ; 1736 ihumen ubieskiego preobraeskiego monasteru;

1744 rzdca troicko- siergijewskiej awry; 1748 episkop biehorodzki
;

um. 1754.

Hilaryon Hryhorowicz — pierwszy prefekt kolegium charkow-

skiego, nastpnie archimandryta witogorskiego iziumskiego mona-

steru ; w 1744 za przeniesiony do woskreseskiego. W tym roku na-

kazano mu zaj si poprawieniem biblii sawiaskiej, razem z Jako-

bem Bonnickim
,
po dokonaniu czego zosta episkopem krutyckim

;

umar 1760,

Ambroy Dubniewicz — ur. w Podhoriu na Ukrainie, nauczyciel

w akademii mohilaskiej; 1727 prefekt takowej; za od r. 1731—37

onej rektor
;

jako biegy juryskonsult, czonek komissyi do

rozejrzenia Statutu litewskiego i magdeburskiego prawa ; archiman-

dryta kijów.- michajowskiego monasteru; 1739 troicko-siergijewskiej

awry; 1742 episkop czernichowski, umar 1750.

Ambroy Zertys-Kamieski — syn Stefana Zertysa tlómacza

przy hetmanie Mazepie, ur. 1708 w Niynie, na chrzcie Andrzej: po

Kijowie by dwa lata w kolegium Iwowskiem, poczem w akademii

moskiewskiej; 1730 czernice; 1742 prefekt akademii moskiewskiej;

1748 archimandryta woskresieski ; 17Ó1 archiepiskop krutycki ; 1768
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moskiewski ; 1 7 7 i zamordowany przez tuszcz w czasie zarazy ; wielki

znawca budownictwa.
Stefan Kalinowski — professor kijowskiej akademii; 1733 za

zaikono-spaskiej moskiewskiej szkoy; 1734 rektor teje; 1735 prze-

niesiony do aleksandro-newskiej awry dla urzdzenia tam szkoy, pó-

niejszej akademii; 1737 episkop pskowski; 1743 r. arciiepiskop no-

wogrodzki; umar 1753.

Micha Kozaczyski — ur. 1699 r., na chrzcie Manuel ; nauczy-

ciel w mohilaskiej akademii, wysany nastpnie przez metropolit

Zaborowskiego do Serbii dla zakadania tam szkó; po powrocie

prefekt kij. akademii 1739 r. ; w 1740 mnich wydubickiego monasteru,

a potem archimandryta tego. Pisa panegiryki Rozumowskiemu i ce-

sarzowej Elbiecie, nietylko po acinie i po rusku, lecz i po polsku.

Cyryak Kondratowicz — jeden z podniejszyeh pisarzy r o s y j-

skich; po ukoczeniu studyów w akademii kij. wezwany 1726 przez Ga-

bryela Buyskiego do Kazania dla otwarcia tam sowiano-aciskich

szkó; 1730 zostaje tómaczem przy » Akademii nauk« w Petersburgu;

wyda nawet (1786) pierwszy Sownik botaniczny rosyjski.

Herman Koncewicz — do r. 1726 nauczyciel w moskiewskiej

sawiano-greko-aciskiej akademii, nastpnie prefekt; 1728 za rektor

takowej; 1731 archiepiskop archangieo-gorodzki, zaprowadza sawiano-

acisk szko w Chomogorach ; umar 1735.

Pawe Koniuskiewicz — ur. 1705 w Samborze; nauczyciel poe-

tyki w akademii mohilaskiej po skoczeniu tam studyj ; 1734 mnich;

1740 hieromonach pieczarskiej awry; 1741 kaznodzieja w Moskwie;

1743 archimandryta nowogrodskiego jurjewskiego monasteru; 1758—68

metropolita tobolski; umar 1770 w kijowskiej awrze.

Gabryel Kremieniecki — ur, w Nosowie m. kijowskiego

puku za Dnieprem, na chrzcie Grzegorz
;
pocztkowe wychowanie

otrzyma w kijowskiej akademii, poczem pobiera nauki w Charkowie,

a ostatecznie w akademii moskiewskiej
;

profesor a potem i rektor

szkoy aleksandronewskiej awry; 1749 episkop koomeski ; 1755 ka-

zaski ; 1762 archiepiskop petersburski ; od 1770— 83 metropolita
kijowski.

Teofil Królik — nauczyciel w akademii kij.; od 17 12 prefekt

akademii moskiewskiej, archimandryta czudowskiego monasteru, na-

stpnie nowo-spaskiego ; umar 1732.

Sylwester Kulabka — ur. 1704 w Lubnach, na chrzcie Symeon

1727 mnich awry pieczarskiej; prefekt i profesor filozofii w akademii

mohilaskiej, zwany »aureus benedicendus magister* ; 1740 rektor teje
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akademii; 1745 episkop kostromski ; 1750 archiepiskop petersburski;

um. r. 1 76 1.

Platon Lcwitski— nauczyciel w akademii kij.; mnich awry pie-

czarskiej ; 1735 namiestnik kij.-sofijskieg-o monasteru ; 1739 rektor aka-

demii moskiewskiej; w r. 1741 wraca do Kijowa znów na swe sofij-

skie namiestnictwo.

Serapion atuszewicz — klucznik monasteru brackiego, naucz,

szkoy moskiewskiej; r. 1741 archimandryta monasteru w Kolazinie

;

1745 wikary eparchii peresawskiej ; zaoyciel szkoy (z czasem semi-

naryum) wodzimierskiej; episkop woogodzki od 1753; umar 1762.

Sylwester Laskoroski — nauczyciel w akademii kijowskiej;

archimandryta nieyski ; 1746 rektor akademii kij.; 1751 wstpi do

monasteru wydubickiego, gdzie i umar 1754.

Platon Malinowski— nauczyciel, potem prefekt akademii mohi-

laskiej ; 1724 prefekt moskiewskiej sawiano-greko-aciskiej ; r. 1727

wsttjpuje do awry pieczarskiej ; 1729 zostaje rektorem kollegium char-

kowskiego ; 1742 episkopem krutyckim ; 174S archiepiskopem moskiew-

skim ; umar 1754.

Arseni Maciejewicz — po ukoczeniu kij. akademii, mnich
;

wezwany do moskiewskiej zaikonospaskiej szkoy, zostaje hieromona-

chem synodalnego domu i egzaminatorem moskiewskiej eparchii ; od

1734 —37 hieromonach floty; potem katecheta w gimnazyum Akade-

mii nauk; w r. 1741 metropolita sybirski ; 1742 rostowski ; w 1747

zakada seminaryum w Jarosawiu. Wystpuje w obronie » Kamienia

wiary« Stefana Jaworskiego, za 1763 przeciw zamierzonej sekularyzacyi

dóbr duchownych, za co destytuowany, umar 1772, po rónych
przejciach, w twierdzy rewelskiej.

Sofroni Migalewicz — wezwany do Moskwy, zostaje tam naj-

przód 1726 nauczycielem retoryki w akademii; 1727 prefektem; 1730

rektorem tame ; 1732 destytuowany.
Arseni Mohylaski — urodzony w 1 704 w Reszetyowce koo

Potawy, na chrzcie Aleksy ; pocztkowe wychowanie otrzyma w aka-

demii kijowskiej, potem studyowa w kolegium charkowskiem i akade-

mii mcjskiewskiej ; ij] kaznodzieja cesarskiego dworu; 1741 archi-

mandryta troicko-siergiejewskiej awry; 1745 archiepiskop peresawo-

zaleski ; 1752 ustpuje do monasteru spaskiego w Nowogródku sie-

wicrskim ; od 1757 metropolita kijowski; umar 1770 r.

Innocenty N e r u n o w i c z — ur. w Kijowie, szafarz brackiego

monasteru; 172S nauczyciel w akademii moskiewskiej; r. 1730 [)rerokt

tame; 1732 episkop irkucki, missyonarz 'I'unguzów ; um. 177 1.

Nikodem Srebnicki—wezwany razem z innymi wychowacami
AKADIMIA KIJOWSKA' ( 5
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kijowskimi 1701 przez Stefana Jaworskiego do Moskwy; 1738 archie-

piskop czernichowski ; 17 40 metropolita tobolski ; 1742 za epi-

skop petersburski i archimandryta aleksandro-newski ; 1745 przenie-

siony do Perejasawia, gdzie umar 1751 r.

Cyryl Floryski— prefekt koUegium charkowskiego; 1736 pre

fekt akademii moskiewskiej; 1737 rektor teje; 1742 archimandryta

troicko-siergijewskiej awry, gdzie zaoy seminaryum ; umar 1743.

Joasaf Chotuncewski— 1739 kaznodzieja moskiewskiej akademii,

1741 egzaminator krutyckiej eparchii ; 1742 wybrany na naczelnika

misyi wysyanej do Kamczatki, gdzie te apostoowa w cigu

lat 7-miu; w 1754 zostaje rektorem moskiewskiej akademii; 1757 ar-

chimandryta moskiewskiego wysokopiotrowskiego monisteru, wikary

archiepiskopa niogrodskiego ; umar 1759.

Tymotej Szczerbacki — ur. w Trypolu nad Dnieprem 1698,

na chrzcie Tychon (po ojcu Szczerbak) ; zacz swe wychowanie w aka-

demii kijowskiej , skd wzity do kapeli dworskiej
;

po stracie

gosu wróci do Kijowa, by skoczy swe studya. Zostawszy czer-

cem, by najprzód pisarzem przy monasterze sofijskim, a od 1737— 40

szybko przechodzc róne duchowne godnoci, jako ihumen ubie-

skiego mharskiego monasteru, potem wydubickiego, dalej kij.-michaj-

owskiego, wybrany nakoniec na archimandryta awry pieczarskiej.

Od 1747—57 me tropo li ta kijowski, od r. 1757 moskiewski; umar

1767 r.

Teodozy Jankowski — namiestnik troicko-siergijewskiej awry,

od 1745 r. archiepiskop petersburski i naczelnik awry aleksandro-

newskiej, w której i umar 1750 r.

Nadto do wychowaców akademii mohilaskiej z teje doby

nale

:

Platon Petrunkiewicz — w 1742 archimandryta spaskiego

monasteru w Siewsku ; 1748 episkop w Wodziemierzu na Kazmie,

gdzie zaoy seminaryum ; umar 1757 r.

Innocenty Swiatnicki al. Swiatosza — prefekt aleksandro-new-

skiej seminaryi, archimandryta nowogrodzkiego wiayckiego monasteru;

umar 1768 r.

Barlaam Skamnicki — 1740 archimandryta czudowskiego mona-

steru; 1743 r. episkop wiacki ; 1748 r. przeniesiony do Ustiuga, gdzie

umar 1761 r.

wieccy. Po powyszem wyszczególnieniu znaczniejszych wy-

chowaców akademii kijowskiej, z doby pierwszego 25-lecia w. XVII-go,

którzy si byli powicili nastpnie stanowi duchownemu i w powa-



nej mierze pedagogice, z przykroci musimy wyzna, i natomiast

tych z wychowaców akademii, którzy poszli inn drog, wskaza bymy
umieli tylko niewielu. A przecie z samej natury rzeczy przyj na-

ley, i znaczniejsza te moe cz inteligencyi pomidzy ówczesn

starszyzn wojska J. cars. wiel. »maorosyjskiego«, otrzymaa bya wy-

chowanie w kijowskiem brackiem kolegium, wzniesionem teraz na wy-

yn akademii. Istotnie te ^^'), »synowie znacznej starszyzny z doby

Mazepy odbierali wychowanie prawie wycznie w Kijowie, i — o ile

sdzi wolno z ich korespondencyi,—s ludmi na owe czasy wcale wy-

ksztaconymi. Blisze obeznanie si z miejscow Uteratur teologiczn,

z acin i jej niektórymi autorami, i praktyczna znajomo polskiego

jzyka byy widomemi cechami tego wyksztacenia*.

Wskaemy tu cho paru z nich wybitniejszych, oto:

Mikoaj Chanenko^^^) — ur. 1691 r., syn Dania generalnego

chorego, nalecego do rzdu niewielu wiatych ludzi swego czasu,

odbywa studya najprzód w akademii kijowskiej, a potem we L w o-

wie. W r. 17 10 ju rozpocz sub wojskow ; 172 i zosta gównym
pomocnikiem pisarza generalnego ; zaufany nakaznego hetmana Pou-

botka i razem z nim 1723 uwiziony; po uwolnieniu 1727 sdzia sta-

rodubowski ; 1738 pukowy obony ; 1 741 generalny chory, um. 1760.

Zostawi po sobie »Dyaryusz«, wydany jako »Dniewnik« 1727—53 r.,

w czasop. »Kij. Staryna«, w latach 1884— 86.

Jakób Markowicz *^*) — syn Adrzeja pukownika ubieskiego,

wychowaniec mohilaskiej akademii z doby rektoratu Teofana Proko-

powicza (17 1 1 — 16); z czasem mimo rónicy wieku, tamtego przyja-

ciel, z którym czytywa pom. inn. i historyków polskich, oraz otrzy-

mywa od niego ksiki polskie.

Wychowywali si te, jeli nie w Kijowie jedynie, to zawsze

w »szkoach aciskich^ miejscowych w Czernichowie, Perejasawiu,

wystpujcy na arenie ycia politycznego Zadnieprza, po upadku Ma-

zepy, synowie starszyzny jego •'^^)
: oprócz Chanenka, Micha Skoro-

padzki, Mikaszewscy, wieczki, Szyraje, omikowscy, Sooniny, Lizo-

huby i inni.

Kijowscy dziaacze Podalimy ju uprzednio cae zastpy wychowaców
w gbi Rosyi. kolegium mohilaskiego, z drugiej poowy wieku

XVlI-go, którzy ycie swe oddali na usugi Moskwy, niosc na pónoc

najdalsz pochodni europejskiej cywilizacyi ; tu wskaemy dalszy po-

czet podobnych dziaaczy, wychowanych w cigu pierwszego

25-lecia w. XVIII-go, ju w nowo podniesionej akademii, i pracu-

jcych nad krzewieniem wyszej kultury w przeobraajcej si z car-
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stwa moskiewskiego cesarskiej Rosyi. A liczba tych dziaaczy imponu-

jca. Oto znaczniejsi z nich, znani nam ju :

Hilaryon Rogalewski, Beniamin Pucek-Hryhorowicz, Marcel Ra-

dyszewski, Teodozy Smorzewski, Epifani Tychorski, Sawa Szpakowski,

Ambroy Juszkiewicz , Dosytej Bohdanowicz- Lubimski, Gedeon Wi-

szniewski, Józef Woczaiiski, Laurenty Horka, Joasaf Horlcnko, Hila-

ryon Hryhorowicz, Ambroy Dubniewicz, Ambroy Zertys-Kamie-

ski, Stefan Kalinowski, Cyryak Kondratowicz, Herman Koncewicz,

Pawe Koniuskiewicz, Gabryel Kremieniecki, Teofil Królik, Sylwester

Kulabka, Serapion hatuszewicz, Platon Lewitski, Platon Malinowski,

Arseni Maciejewicz, Sofroni Migalewicz, Arseni Mohylaski, Innocenty

Nerunowicz, Platon Petrunkiewicz, Joannicy Swiatnicki, Barlaam Ska-

mnicki, Nikodem Srebnicki, Cyryl Floryski, Joasaf Chotuncewski, Ty-

motej Szczerbacki, Teodozy Jankowski.

Jednem sowem — wszyscy prawie, bez mata, z grona ducho-

wnego wychowaców akademii kijowskiej owej doby

!







VIII.

AKADEMA KIJOWSKA W KOKI 1725.

A.

W drugiem 25-lcciu wieku XVIII-go.

Charakter dalszy Przcchodzc teraz z kolei do ostatniej ju epoki od-
akademii. rybnego ycia, powstaej z kijowo-brackiego kolegium,

mohilaskiej akademii, jako takiej, winnimy najprzód z góry za-

znaczy, e charakter, jaki ona przybraa bya pod koniec pierwszej

wierci w. XVIII-go, cechowa j cae prawie bez maa nastpne pól-

.stulecie jeszcze. Poczcm z instytucyi — poza acin — polsko-ru-
skiej, stajc si coraz bardziej maorosyjsk, pocza by na wst-

pie do ostatniej wierci tego wieku, przeobraan na instytucy ro-

syjsk, nim ostatecznie nie zostaa specyalnym zakadem ducho-
wnym — prawosawn »Kijowsk duchown akademi*.

Wobec tego wypadaoby nam — przynajmniej drugie 25 -lecie

w. XVIII-go przedstawi tu w tak szerokim zakresie jak i pierwsze,

zamykajc dob powolnego dogorywania instytucyi Mohiy, w pier-

wotnym jej charakterze, w cigu drugiej poowy w. X\MII-go, ogól-

nemi ju tylko uwagami. Ale sdzimy, e i to byoby ju zbytecznem.

W cigu bowiem drugiego 25-lecia owego wieku, mimo zmian do-

niosych w polityce peterslourskiej wzgldem Zadnicprza z Kijowom,

czyli tak zw. Maorosyi, zmian dotykajcych nawet dostojestwa me-

tropolity, przyrodzonego »protcktora« mohilaskiej akademii, w samej

akademii nie wprowadzono nic zasadniczo nowego; wszystko tam szo

dalej trybem dotychczasowym, takie same utrzymyway si porzdki

wewntrzne i te same prowadzono wykady, to samo zreszt stano-
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wisko w niej polszczyzny itd. A jeli zaszy jakie zmiany— to mniej-

szego znaczenia. Mona byoby wszake poda, podug przyjtego wzoru,

wszystkich znaczniejszych wychowaców akademii z doby tego te 25-le-

cia, lecz i to naprawd byoby zbytecznem ; bo chocia byli oni liczni

i podobnie nioscy owiat na pónoc przewanie, dziaalno ich tam

nie miaa ju tej wagi inicyatorskiej , co ich poprzedników, w in-

nych zupenie warunkach pracujcych. Do tedy bdzie, gdy tylko

wybitniejszych z wychowaców tych wspomnimy. Co za do stanu
akademii kijowskiej w drugiej poowie w. XVIII-go, w której to epoce

swego istnienia sza ona coraz szybszymi krokami ku ostatecznemu prze-

obraeniu si na specyalnie duchowny zakad naukowy, z charakterem

coraz wyraniej rosyjskim, to w tej epoce bdzie nas ju obchodzio

gównie zanikajce powoli znaczenie w nim jzyka polskiego, który

dopiero ju w naszym wieku, jako przedmiot wykadowy nawet, osta-

tecznie wyrugowano.

Stan jej majtkowy. Nawizujc wtek dziejów mohilaskiej akademii,

przerwany — z jednej strony przez upadek » protektora « jej metropo-

lity Krokowskiego, z drugiej przez mier cesarza Piotra I-go, za-

znaczamy najprzód, i co do jej dalszego stanu, nie miaa ona mocy

dwign si tak ranie, gdy poczy w ni uderza i nowe ciosy.

Otó zaraz, za archiepiskopa (nie metropolity, jak wiemy) Wonatowi-

cza jeszcze, w r. 1728 wyszed ukaz cesarza Piotra II, zabraniajcy

monasterom nabywania nadal dóbr nieruchomych. Ukaz ten zatrwoy
niepomau i cae kijowskie bractwo ^^®); pospieszyo te ono ze zwró-

ceniem si ku nowomianowanemu po kilkoletniej przerwie hetmanowi

z prob, aeby ten zabezpieczy przynajmniej to, co bohojawleska

szkoa oddawna uwaaa za sw wasno. Skutkiem czego Danio

Aposto, uniwersaem swym 14 stycznia 1729 r. przyzna i potwierdzi

brackiemu monasterowi razem z akademi wszystkie dobra, otrzy-

mane przez nie od rónych osób i w rónych czasach. Wykaz za
tych dóbr, sporzdzony po odbytej ich urzdowej rewizyi, jest ju nam

znany.

Ale niebawem w r. 1730, po wstpieniu na tron Anny Iwanó-

wny i archiepiskop Wonatowicz zosta destytuowany, razem z 5 -ma

ihumenami kijowskich monasterów. Po czem arcykatcdra kijowska

bya zarzdzan, pewien czas, jedynie przez konsystorz, do .skadu

którego naleeli tez rektor i prefekt akademii. Byo to atoli bez zna-

czenia dla tej ostatniej. Dopiero ze wstpieniem na arcykatedr w r.

1 73 1 Rafaa Zaborowskiego, rozpocz si na nowo zwrot ku lepszemu

i dla akademii •''^^).
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Istotny jej „pro- Zaborowski, sam byy wychowaniec mohila-
tektor'-. skiego kolegium, zaj si ywo, natychmiast po

otrzymaniu swego wysokiego dostojestwa i przeniesieniu si ze Pskowa,

spraw akademii. Najprzód tedy dla podniesienia godnoci jej rektora,

wyrobi dla tutul archimandryty zamiast dotychczasowego tytua ihu-

mena tylko. Nastpnie zwróci uwag na mocno ju nadpsute bu-

dowle samej akademii i odnowi je wasnym gównie kosztem

;

zaoy now »burs«, dla rónicy od pomniejszych przy cerkwiach

parochialnych, »wielk« albo »domem studenckim« zwan; podniós

o pitro »korpus« Mazepy, z ogromn kolumnad w stylu toskaskim,

przy którym wzniós te i do dzi dnia istniejc cerkiew akademi-

czn Zwiastowania N. P. Maryi (powicon przeze 1740 r.) etc. etc.

Wic te i akademicy, przyjmujc go 1739 r. uroczycie po raz pierw-

szy w nowo urzdzonej sali publicznej, uczciH go, w dowód najgb-
szego uznania, pamitkowym ku czci jego wykonanym przez studenta

Grzegorza Lewickiego obrazem symbolicznym. Ale bo, oddany szcze-

rze swej dawnej »alma mater« a obecnie jej oficyalny »protektor« Za-

borowski, myla nic mniej i o podniesieniu naukowo akademii przez

wprowadzenie moliwych ulepsze, na wzór ówczesnych uniwersyte-

tów zachodnich; w tym to celu wysya wasnym kosztem zdolniej-

sz w niej modzie za granic. Z drugiej strony zaprowadzi cilej-

szy porzdek wewntrzny w akademii, utrzymywania którego sam

te osobicie pilnowa, wydawszy w roku 1734, odpowiedni celowi,

w 22-ch punktach zawart, po acinie zredagowan »Instr ukcy «.

Nie mniej czuwa nad utrzymaniem niezawisoci akademii i jej wy-

chowaców od uroszcze wójtów kijowskich z magistratem, przejtych,

icie redniowiecznym trybem, sta antagoni namitn wzgldem kor-

poracyi naukowej.

Academia Mohi- Za CO wszystko wdziczna akademia przybraa, za

laeano ZaboroYiana.
j^^g.^ ycia jeszcze, (wykreliwszy dawno imi Ma-

zepy) tytu »Mohio-Zaborowskiej« — »Acadcmia Mohilaeano-Zaboro-

viana«; tytu, który ona ju utrzymaa a do koca swego istnienia

o pierwotnym swym chrakterze ^^^). Umar ten jej prawdziwy » pro-

tektor* r. 1747, otrzymawszy w r. 1743 jeszcze przywrócony przez

cesarzow Elbiet tytu kijowskiego metropolity.

Pod czujn opiek tak wiatego a energicznego »protektora«,

jakim by Zaborowski, akademia tedy szybko zacza si podnosi;
wiadczya o tem i wzmagajca si liczba jej studentów i uczniów.

Bo te **'•*) przyjmowaa ona, podug monoci, na nauk dzieci nic

tylko tubylców — z Kijowa i Zadnieprza, lecz i » zagranicznych* t. j.



takiche Rusinów — tylko z prawego brzegu Dniepru, nadto Woo-
chów i Serbów napewno, nic mniej Rosyan samych, pomimo, i po-

siadali oni ju i wasne akademie. Tak w r. 1733 zawita by tu, cho
na czas krótki tylko, za rektoratu Ambroego Dubniewicza, znakomity

z czasem inicyator szczero-rosyjskiego pimiennctwa Micha omono-
sow. Powoli te liczba modziey przybywajcej corocznie do akade-

mii stawaa si tak znaczn, e przy skromnych rodkach utrzymania,

zmuszon ona bya z koniecznoci odmawia wielu z niej przyjcia.

Skutkiem czego powstay skargi, które wywoay nawet nakaz wa-
dzy najwyszej, wydany 1736 r., aeby dopuszcza wszystkich do su-

chania wykadów akademickich, z tym jedynie warunkiem, by wst-

pujcy byli nieodzownie wyznania prawosawnego. Mimo znacznych

postpów, zrobionych ju na pónocy w zakresie naukowoci i szkol-

nictwa, nie przestawaa jeszcze akademia kijowska by i dla Rosyi

gównem ogniskiem owiaty. Ku niej te zwraca si zwykle rzd
cesarski w swych potrzebach, gdy szo o odpowiednio uzdolnionych

ludzi. Tak np. w roku 1737, z okolicznoci nadzwyczajnego poselstwa

do Warszawy, polecono akademii wybra z pomidzy jej uczniów

gruntownego znawc aciny i polszczyzny, by móg suy przy owem
poselstwie za tómacza. Nastpnie z dwóch wskazanych kandydatów,

jakimi byli Grzegorz Andryjewski i Cyryl Brodzki, zosta przyjtym

pierwszy. Nie mniej dugo jeszcze akademia kijowska dostarczaa po-

danych nauczycieli szkoom, zakadanym dalej po Rosyi przez hie-

rarchów, którzy w niej otrzymali byli wasne wyksztacenie ; ci to

nauczyciele rozsiewali z natury rzeczy ziarna swojej latyn o -pol-

ski ej kultury po wszystkich dziedzinach nowo-powstaego na pó-

nocy cesarstwa.

Ale oprócz tego, na pónocno-zachodniem nowem rozgraniczu

z Rplt, trzeba byo widocznie broni si jeszcze nawet od bezpore-

dniego wpywu teje latyno-polskiej kultury, w jej niebezpiecznej ka-

tolickiej postaci— równie odwoujc si do pomocy twardych w orto-

doksyi wychowaców poudnia. Tak oto ''^") w r. 1727 archiepiskop

smoleski Filoteus powiadamia najw. Synod, i »szlachta« smo-
leska posya swe dzieci na nauk do szkó aciskich za polsk

granic i e dzieci jej przyjmuj tam rzymsk wiar ; dla zapobieenia

cz emuzakazano tedy dzieci tej szlachty za granic puszcza itp. W na-

stpnym za roku nakazano Synodowi otworzy w Smolesku szko
archijerejsk, dla nauki w greckim, aciskim i francuskim »dyalektach«

;

a e w mon asterach eparchii smoleskiej nauczycieli owych dyalektów

nie byo, a w mona.sterach kijowskiej i czernichowskiej eparchii znaj-
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dowao si ich dosy, wic episkop smoleski Gedeon wyrobi w Sy-

nodzie pozwolenie powoywania stamtd podanych nauczycieli.

Jzyk w niej polski. Znaczenie przecie samego jzyka polskiego trwao

niezmiennie w akademii kijowskiej w dawnej swej mocy. wiczono
si w nim od najniszej klasy. W myl y-go punktu wspominanej ju
wyej »Instrukcyi« metropolity Zaborowskiego z 1734 r. ''^'), uczniowie

analogii i infimy winni .si byli uczy po polsku oraz obowizani byli

rozmawia w tym jzyku ; w rednich za. klasach, do filozofii, cho-

cia obowizkowo rozmawiano ju tylko po acinie, wykady i wi-
czenia (occupationos) przecie robione byy kolejnie w trzech jzykach :

sowiaskim, polskim i aciskim. Std polszczyzna powszechnie jeszcze

znana i uywana. Alitrofan Dowhalew.ski, nauczyciel poetyki w aka-

demii koo 1736 r., uywa '''^"-) w swych »Interludyach« witecznych,

obok mowy maoruskiej , nie mniej czystej polszczyzny, jako dla

wszystkich w.ród klasy wyksztaceszej na Zadnieprzu zrozumiaej.

Micha Kozaczyski za, prefekt akademii, pisze •"•^"') panegiryki ce-

sarzowej Elbiecie i ulubiecowi jej Rozumowskiemu, pom. in. i po

polsku. Wstp jego panegiryku dla cesarzowej, drukowanego w a-

wrze pieczarskiej 1744 r., brzmi jak nastpuje:

»Zotemi usta nasze pyn rzeki.

Zote nam teraz nowa wiosna rodzi wieki

:

liczne kwiaty niech rosn Pannic w dy.idemie etc. etc.

Nastpca Zaborow.skiego na katedrze metropolitalnej a zarazem

w do.stojestwie protektora akademii (1747— 57) Tymoteusz Szczer-
ba c k i, w pocztkowych latach swej nad ni opieki, zamykajcych pier-

wsz poow w. XVIlI-go, zajty by gównie sporem z magistratem

kijowskim o przywaszczane przez miasto pewne dobra akademii.

Zwierzchnicy aka- Zwierzchnikami kijowskiej akademii bezporednimi
'^^'""' w cigu drugiego 25-lecia w. XVni, byh'^'^):

Jako rektorowie : po Hilaryonie Lewickim, penicym ten urzd

1725 r., Ambroy Dubniewicz, a po nim trzej o imieniu Sylwester,

mian. Dumnicki ; Kulabka i Laskoro.ski (do 1751);

jako prefekci: po iVmbr. Dubniewiczu z 1725 r. — Stefan Kali-

nowski, Hieronim Mitkiewicz, Sylwester Kulabka, Micha Kozaczy-
ski, Tychon Aleksandrowicz, Barlaam aszczcwski, Jerzy Koniski

(do 1752 r.).

Wychowacy wy- Z licznych wychowaców akademii owej doby naj-

bitnicjsi wybitniejsi^'^):
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Jerzy K o n i s k i , rektor teje a z czasem archiepiskop mohi-

lewski, dobry znawca jzyka polskiego, um. 1795;

Samuel M i s a w s k i
,
podobnie rektor kijów, akademii, a z cza-

sem metropolita kijowski od 1783—96;

i Grzegorz Sawicz Skoworoda, samorodny filozof maoruski,

um. 1794 r.

Liczba uczniów w tej epoce bya najwysza'''*"): w r. 1742 byo
ich 1243; za 1744 roku 1160, z któryci 388 ze stanu duchownego

a 772 wieckiego.



FKONTON DOLNY — I'OKrAL,





B.

W drugiej poowie w. XVIII-go (Academia Mohilaeano-Zaboroviana).

Charakter ogólny. Druga poowa wieku XVIII-go przedstawia nam

ju obraz powolnego przeobraania si akademii, »moiio-zaborow-

skiej« teraz — na zakad specyalnie ducliowny, cznie z zanika-

niem polszczyzny z jednej a wzmaganiem si jzyka rosyjskiego —
z drugiej strony. W pierwszem 20-leciu tej epoki (od 1750— 70), za

metropolitów a urzdowych jej protektorów Tymoteusza Szczerbackiego

i Arseniego Mohylaskiego, nie jest to jeszcze tak bardzo widocznem.

Pozostawaa akademia zawsze jest jeszcze gównem ogniskiem owiaty,

ogarniajcej w zasadzie wszystkie klasy spoeczne bez rónicy dla ca-

ego Zadnieprza ; wspierana tam przez kolegia (semin.) czernichowskie

i perejasawskie oraz nowopowstae w Charkowie. Jzykiem dominuj-

cym by tu jeszcze, po dawnemu, obok aciny i polszczyzny, ów-

czesny pimienny poudniowo-ruski ; chocia pocz ju by przenika

niepostrzeenie na razie i nowo-wykwitajcy jzyk literacki rosyj-

ski, jzyk omonosowa.

Kurs nauk. Co do samego kursu nauk, to ^*^) najprzód zazna-

czy wypada, e w pierwszej poowic wieku XVIII-go nie byo wcale

ogólnych programatów kursu akademickiego, istnia tylko podzia na

klasy — »ordynaryjne«. i »ekstraordynaryjne«. Pierwszych byo 8, po-

czynajc od analogii i infimy, a koczc na teologii ; drugich 3, pó-

niej ju dodanych, mian. klasy jzyków: greckiego, hebrajskiego i nie-

mieckiego. Kontrola zaj szkolnych polegaa na tem, e nauczyciele

i profesorowie corocznie skadali sprawozdania odnone, rektor za
osobicie odwiedza klasy. T.ecz na samym pocztku drugiej poowy
tego wieku w r. 1751, archidyakon Manas.syasz Maksymowicz przed-
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stawi metropolicie Szczerbackiemu projekt uporzdkowania trybu wy-

kadów akademickich za porednictwem poprzedniego uoenia przez

czonków korporacyi akademickiej programatów dla kadej klasy

z osobna. Metropolita odesa projekt do akademii, a po roku rektor

ówczesny Jerzy Koniski i prefekt Jerzy Szczerbacki przedstawili in-

strukcy wykadów, która, te metropolita zatwierdzi, dodawszy i od

siebie nieco. Filozofia i teologia wszake nie zostay skrpowane ci-

symi programatami. Do poowy XVIII-go w. panowaa tu, po da-

wnemu filozofia Arystotelesa ; teraz prefekt akademii Dawid Naszczy-
ski, który odbywa swe studya i w akademiach zachodnich, w Polsce

i Saksonii, przedstawi metropolicie Szczerbackiemu nieodzown potrzeb

wprowadzenia do kursu wykadów systemu Baumeistera, jednego

7. liardziej umiarkowanych przedstawicieli filozofii Leibniza - Wolfa.

Metropolita zwróci si 1755 r. o rad do Jerzego Koniskiego, wtedy

ju biaoruskiego episkopa, który ze swej strony te popar stanowczo

przedstawienie Naszczyskiego. Tene projektodawca co do filozofii stara

si uj w pewniejsze ramy i wykad teologii. Zostawszy rektorem

akademii (175S— 61), ju za metropohty Arseniusza Mohylaskiego,

Naszczyski wywoa jeszcze kwesty niezbdnego nadal uregulo-

wania stosunków midzy rektorem a profesorami, oraz samych wy-

kadów; ale opracowanie szczegóowej instrukcyi przypado ju w udziale

nastpcy jego w dostojestwie rektora (1761— 68) Samuelowi Misaw-
skiemu. Nowa ta instrukcya usuna dawne podrczniki i wprowa-

dzia natomiast nowe, bardziej odpowiadajce postpowi nauk : tak co

do wykadu jzyka aciskiego, jak i innych przedmiotów. Jzyk pol-

s k i utrzymaa na równi z ruskim i aciskim i uznaa nauk tego
za obowizujc ; std, po dawnemu, ju w analogii wiczy si miano

w polszczynie przez sta w tym jzyku rozmow, w innych za kla-

sach — tómaczy na jzyk polski, tyle co na ruski i odwrotnie. Ale

przy tómaczeniach ruskich zalecaa ju owa instrukcya, — »aby owo
tómaczenie byo czyste i rosyjskiemu jzykowi waciwe, a nie

proste i grube, z polskiem narzeczem zmieszane, jak pierwej bywao«.
Opracowanym te zosta i cay szczegóowy program teologii. Nie-

mniej zwrócia instrukcya uwag na nauk jzyków : hebrajskiego,

greckiego, niemieckiego i francuzkiego (wprowadzonego w r. 1753),

na wykad których przeznaczaa lat dwa. O wykadanych ju wtedy

w akademi innych ekstraordynaryjnych przedmiotach — arytmetyce,

historyi i geografii — instrukcya nie wspomina.

Ale mimo owej modernizacyi, e tak powiemy, kursu nauk

w akademii, sama ona, bez zrywania wcale jeszcze z polszczyzn.
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pchnit ju zostaa, pod koniec rozwaanego 20-lecia, z dotychczaso-

wego swego poudniowo-ruskiego zadonnowienia ku nowym ideaom

kultury pónocnej rosyjskiej; z drugiej za strony — miaa sobie

wskazan pochyo, po której idc, musiaa si z biegiem czasu, sto-

czy si niepostrzeenie z wyyny zakadu naukowego powszechnego na

poziom specyalno-duchownej wyszej uczelni. Sam te jej »protektor«,

metropolita Arseni Mohylaski wzi w tem inicyatyw, otaczajc

opiek sw bardziej wyczn modzie stanu duchownego ^^^).

Tak, nakazujc 1765 r. duchownym wszelkiego stopnia oddawa nie-

odzownie dzieci swe na nauk, uatwia wstpowanie do akademii

wszystkim, nawet popom onatym ; co wicej dla zapewnienia studen-

tom pilniejszym, po skoczeniu akademii, lepszych posad, zaleca paro-

chom aby wydawali za nich wanie córki swe posaniejsze — i t. p.

Co do hczby studentów i uczniów w akademii, w cigu owego

20-lecia (1750— 70), to, wzgldnie biorc, staa ona w ogóle do wy-

soko. Tak oto ^*'*), w r. 175 1/2 byo ich 1193; wprawdzie sporo ich

w latach nastpnych przeszo do uniwersytetu moskiewskiego, dokd
wyrany ukaz nawet 175S wzywa modzie do studyów medycznych,

i w roku 1763 byo ich ju tylko S97, lecz zaraz w 1765 r. 1059,

za w 1768 liczba ich do 1079 wzrosa.

Wkraczanie jzyka W ostatniem 30-leciu W. XVJII-go rozwój Ogólny

rosyjskiego. cesarstwa rosyjskiego za panowania Katarzyny II

cznie ze zmianami, jakie zaszy w samem ^>maorosyjskiem<.s spo-

eczestwie Zadnieprza, sprawiy, e i w akademii, zaledwie uchylane

dotd wierzeje wpywowi jzyka rosyjskiego, zostay teraz rozwarte

mu na ocie. Przyoyli si do tego najbardziej dwaj z tamtej doby

oicyalni onej protektorowie , metropolici Gabryel Kremieniccki

(1770— 83) i Samuel Misawski (1783—96). Obaj oni wprawdzie starali

si wszelkimi rodkami postawi sw akademi na takiem stanowi-

sku, aeby moga odpowiedzie ogólnym wymaganiom owiaty,

i w tym to celu usiowali zrówna j z nowopowstaymi wyszymi

naukowymi zakadami cesarstwa. Ale w tamtych panowa ju nieda-

wno powoany do szerszego ycia jzyk rosyjski, jzyk panujcego

narodu i pastwowy zarazem, który wyprzedzi l)y ju znacznie w swym

rozwoju dotycliczasowy jzyk ruski akademików kijowskich. Nie byo

tedy wyboru prawic; tembardziej, e leao to w polityce asymilatyj-

nej samej wadzy najwyszej, majcej moc nakazu bezporedniego.

Lecz i to nawet byoby zbytccznem : sami zwicrzclmi przewodnicy
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akademii, obecnie ju »mohio-zaborowsk« zwanej, prowadzili wprost

ku temu. Taki n. p. Kremieniecki, cho otrzyma pierwotne wycho-
wanie w Kijowie, koczy jednak swe studya w akademii moskiew-

skiej, a nim wróci na Ukraina w dostojestwie ju metropolity, dugo
pierwej przebywa na pónocy, piastujc róne godnoci duchowne
i ostatecznie zosta archiepiskopem petersburskim. Jak za on sam za-

patrywa si na starodawny jzyk pimienny poudniowo- ruski, wida
to z jego raportu do najw. Synodu ^*°), e oto »w katedralnej biblio-

tece znalaz si pomidzy innymi latopisami jeden latopisny o 74 ar-

kuszach chronikon, treci sw do rosyjskiej historyi odnoszcy si,

lecz do wydania w druku, chyba w tómaczeniu na czysty jzyk ro-

syjski, z narzecza, które wicej jest podobne do starego ludowego tu-

tejszego z polskim i sowiaskim zmieszanego, godnym by by móg«.
Taki protektor akademii nie móg nie popiera w niej przewagi j-
zyka rosyjskiego. Nastpca za jego Samuel Misawski, chocia nie-

tylko e cae swe studya odby w akademii kijowskiej, lecz dugie

lata (od 1754—68) by w niej nauczycielem, prefektem i rektorem

ostatecznie; ale i jego pocigna ku sobie pónoc^*'). AV r. 1768 wic
znalaz si w Petersburgu, wezwany tam ukazem Synodu, r. 1771 mia-

nowany episkopem eparchii krutyckiej w Moskwie, oraz czonkiem najw.

Synodu, w 1776 ep. a 1777 archiepiskopem rostowskim, z którego to

stanowiska dopiero w r. 1783 postpi na metropolit do Kijowa. Co

wicej by on ^^^) czonkiem > rosyjskiej akademii «, która, jak wiadomo,

ustanowiona zostaa dla rozwinicia rosyjskiego jzyka, za znawc któ-

rego i sam by uwaanym. Nic dziwnego tedy, i on, ju jako rektor

kijowskiej akademii, twórca znanej nam »istrukcyi«, teraz zostawszy

jej protektorem, zwróci szczególniejsz uwag na wykad w niej j-
zyka rosyjskiego. Dla wikszej za skutecznoci swego zaoenia, zmie-

rzajcego ku radykalnej rusyfikacyi, zostajcej pod jego zwierzch-

ni opiek akademii, uy te i rodków bardziej stanowczych ^^^).

W r. 1784 zaraz rozkaza studentowi teologii, pochodzcemu z gu-

bernii moskiewskiej, Dymitrowi Sigirewiczemu, »by nauczycielem ro-

syjskiej poezyi i elokwencyi, podug prawide poezyi, drukowanych

w Moskwie, oratoryi za — podug prawide pana omonosowa «, Co
wicej wysani zostali kosztem akademii trzej studenci do uniwersy-

tetu moskiewskiego z mocnym nakazem, aeby — ile mona tylko —
starali si pozna jzyk rosyjski i przyswoi sobie jego wymow. Po
skoczeniu za tam kursu nauk, obowizani oni byli wróci do Ki-

jowa dla zajcia miejsc nauczycieh. Dotychczasowi te nauczyciele,

ze swej strony otrzymali od metropolity zalecenie pilnowa, ile da si,

aeby na ich wykadach nie ponosi szkody jzyk rosyjski. Nauczycie-
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owi historyi i geografii surowo nakazano wykada przedmioty te

w jzyku rosyjskim, z przestrzeganiem nalenej wymowy. Nawet dzieci

same nie byy poniechane, co do tego, przez gorliwego » protektora

«

akademii: mieszkajcym w »bursie« da osobnego korepetytora mni-

clia, któryby przestrzega poprawnoci ich rosyjskiego akcentu. A gor-

liwo natarczywa Misawskiego, pod tym wzgldem, bya tak wielka,

e niejeden z nauczycieli wola si usun zupenie ze swego stano-

wiska, skadajc si niepodobiestwem pozbycia si swej maoruskiej

wymowy.
Nastpstwa tego wszystkiego — widome i wiadome : pod koniec

w. XVIII-go »Academia Mohilaeano-Zaboroviana« bya ju zakadem

naukowym, i co do jzyka, rosyjskim.

Cofanie si W miar potniejcej przewagi w akademii kijow-

polszczyzny skiej jzyka rosyjskiego, polszczyzna oczywicie ust-

powaa stopniowo na stanowisko podrzdne. Nie przeto jednak, aby

si miano z ni rozstawa; owszem — najprzód nie atwem to byo,

po tylu wiekach jej znaczenia wogóle na Rusi, a potem — znajomo
jej bya jeszcze cigle praktyczn potrzeb. Jakie jej miejsce przezna-

czay »instrukcye« akademickie na pocztku drugiej poowy wieku

XVIII-go — o tem ju wiemy ; teraz poznajmy dalsze jej stanowisko

ju po r. 1770. Otó, gdy skutkiem nowego zwrotu w akademii jzyk

polski poczyna wychodzi z powszechnego i powszedniego w niej

uycia, a by zawsze niezbdny, postanowiono wytworzy dla niego

osobn ekstraordynaryjn katedr, jak dla innych nowoytnych jzy-

ków '"*). Istotnie te otwarto j w roku 1775 za metropolity Kre-

mienieckiego, a pierwszym na niej prelegentem zosta na razie na-

uczyciel historyi i geografii Maksym Siemiginowski. Ow Siemiginow-

ski uoy te i podrcznik gramatyki jzyka polskiego — jeden

z lepszych, uywanych w Kijowie, a którego si tam trzymano a do

zwinicia ostatecznego katedry polskiej w r. 1844. Utrzymywaa si

tedy znajomo w akademii polszczyzny po dawnemu. Gdy w r. 1781

odwiedza Kijów nastpca tronu cesarzewicz Pawe, studenci akademii

witali go pom. in. i po polsku. Za metropolity Misawskiego nastp-

nie, powaga kultury polskiej, jzyka polskiego niemniej jeszcze ywo
bya tam odczuwan. Kiedy cesarzowa Katarzyna II, bawica w 1787

w Kijowie, ukazem swym stamtd datowanym, pozwolia metropolicie,

wysya kosztem akademii zdolniejszych studentów do uniwersytetów

zagranicznych, dla wyszego wyksztacenia si i zajcia potem posad

nauczycielskich, posa on dwóch studentów do akademii wileskiej.

Wysyanym za do Sucka — dwom, dla wydoskonalenia si w jzy-
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kach: francuskim i niemieckim—u tamecznych rónowierców, zaleci wy-

ranie i gruntowniejsze poznanie jzyka polskiego w sposób prakty-

czny. Co do samej katedry tego jzyka w akademii — zajmowa j,
wspominany ju Siemiginowski jeszcze 1788 r. ; za w roku mierci

Mislawskiego (1796) — polszczyzn wykada student teologii Jan Nie-

wiarowski. Jako przedmiot ^>ekstraordynaryjny« tylko, trzymaa si
ona jednostajnie na swem skromnem ju stanowisku a do pamitnego
roku 1798, w którym za panowania ju cesarza Pawa, przy metropo-

licie Heroteju Malickim (1796—99) akademia kijowska zostaa fakty-

cznie przeobraon na wyszy zakad naukowy duchowny. Wyka-
da wtedy w niej jzyk polski o. Sawa Strzelecki.

Ale, doda tu jeszcze nawiasem winnimy, nawet owo przeobra-

enie radykalne akademii nie sprowadzio za sob w natychmiastowem

nastpstwie usunicia, z programatu zmienionego kursu nauk, jzyka
polskiego ^°^). Owszem, zaznaczono wyranie, e ma by i nadal

wykadany obowizkowo »jako w kijowskiej i ssiednich z ni gu-

berniach uywany «. I wykadano te go, poczwszy od niszej kla.sy

gramatycznej. Trzymano si i dalej ^•^^) podrcznika gramatyki S i e m i-

ginowskiego, dla wikszego za wydoskonalenia uczniów, oprócz za-

dawania im wicze w klasie i do domu, czytywano im wybrane

ustpy z najnowszych pisarzy polskich. Wr. 18 15 byo uczniów w kla-

sie polskiej 74. Nauczycielem polszczyzny dugie lata bo a do

1830 r., w którym umar, by dawny wychowaniec akademii Ignacy

Gowacki. Dopiero w 1844 r. ^•"), ju za cesarza Mikoaja I-go, kate-

dra jzyka polskiego w duchownej akademii kijowskiej ostatecznie zo-

staa zniesiona.

Przeobraanie si Wrómy jeszcze przecie do faktów, dotyczcych

na akademi Ogólnego stanu kijowskiej akademii ^^^). Do poowy
duchown. w. XVIII-go bya ona, jakemy to zaznaczyli ju

wyej, zakadem naukowym, jeli tak rzec mona, powszechnym —
nie majcym, po za sw wschodni ortodoksy, jakiego wycznego
charakteru. Lecz ju w drugiej poowie tego wieku poczyna ona po-

woli przeobraa si na zakad naukowo-duchowny. Wiele te przy-

czyn skadao si na to : tak — z jednej strony powstajce nowe
szkoy w cesarstwie odcigaj ku sobie sporo wychowaców pocztko-

wych akademii ze stanu wieckiego, z drugiej za — zwierzchno
eparchialna i akademicka zaczynaj bardziej stara si o to, aby

w akademii przewaay dzieci duchowiestwa. Metropolici, tak Kre-

mieniecki jak Misawski, wydaj, jakemy widzieli, nakaz po nakazie,

zobowizujc zalene od nich duchowiestwo do wysyania swych



— 241 —

dzieci do akademii, a zarazem usiuj utrudni wystpowanie z niej

przed ukoczeniem kursu. Tym za. którzy go ukoczyli, zapewniaj

pierwszestwo na parochialne wakanse z lepszem uposaeniem — itd.

Nareszcie, moc najwyszego ukazu 31 padz. 1798 r., duchowno- nau-

kowe zakady w cesarstwie rosyjskiem zostay rozdzielone na 4 okrgi,

podug liczby istniejcych ju wtedy faktycznie akademij (w Kijowie.

Moskwie, Petersburgu i Kazaniu), do któryci postanowiono wysya
co drugi rok lepszych uczniów seminaryów na studya 4-letnie dla przygo-

towania si do zajcia nastpnie miejsc nauczycieli w tyche seminaryach.

W taki sposób akademie owe, a wic i kijowska »mohilaeano zaboro-

viana«, staway si w istocie rzeczy wyszymi zakadami naukowo-

duchownymi. Tem wyraniej za, e i program kursu akademickiego

zosta w nich odpowiednio zmieniony.

Rozwizanie osta- ^^ ^^J ^ic dacie (1798 r.) i my zamykamy nasz

teczne instytucyi zarys historyi mohilaskiej akademii, chocia osta-

mohilaskiej, tecznie zostaa ona przeobraona na »Kijowsk du-

chown akademi* dopiero w r. 1819; rozwizana pierwej ukazem

18
1
7 r.

Winnimy wszake dopeni dzia obecny nastpujcemi jeszcze

dcmemi.

O stopniach powolnego przetwarzania si akademii kijowskiej

» mohilaskiej « na »duchown« wymownie wiadczy te i sam post-

powo zmienny stosunek w biegu czasu pomidzy wzgldn iloci jej

wychowaców ze stanu duchownego i wieckiego. I tak ^''^)
,
gdy

w r. 1744, jakemy to widzieli, ilo pierwszych (duch.) wynosia tylko

388, drugich (wiec.) byo 772; w r. 1778 ilo ich ju si zrównaa —
po 418; lecz pod koniec stulecia, w roku 1799 liczba wychowaców
stanu duchownego sigaa 544, wieckiego 234; nakoniec w r. 181

1

pierwszych byo 1069, drugich 129 tylko.

Zwierzchnicy W cigu owej pówiekowej epoki przeobraania aka-

akaderaii. demii mohilaskiej na duchown stali na jej czele —
jako rektorowie : po Sylwestrze Laskoroskim — Jerzy K o n i s k i (od

1752 r.). Manasyasz Maksymowicz, Dawid Naszczyski, Samuel Mi-

stawski, Taras Werbicki etc, ostatnim pod koniec w. XVni-go (od

1795) by Teofilakt Sonicki ^^")
;
jako prefekci: po Jerzym Koniskim,

pum. in. Samuel Misawski, Melchizedek Orowski, Ignacy Maksymo-
wicz, Ruben Pekuliski etc.''").

AMOEyiA KIJOWSKA.
10
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Wychowacy wy- Z poród wychowaców akademii owej epoki, jako

bitniejsi. wybitniejszych, mona wskaza takich jak : Aleksan-

der Bezborodko. powany m stanu rosyjski, Wiktor Sadkowski

pamitny i w sprawach wewntrznych Rpltej episkop perejasawski,

Jan Lewanda, gony kaznodzieja i Irenej Falkowski, uczony rektor

akademii kijowskiej etc.

utrata majtnoci Na zamknicie tego dziau dodamy jeszcze sów
akademii. par o losach ostatecznych majtkowego uposaenia

akademii mohilaskiej. Otó najprzód przypominamy tu, e w r. 1728

ju wzbroniono bractwu bohojawleskiemu wraz z akademi dalszego

nabywania czy przyjmowania w darze dóbr ziemskich. Wypado po-

przesta na tem tylko, co si posiadao dotd : dobra za te znamy.

Ale nie do na tem : wypado jeszcze niebawem broni si od wdzierstw

postronnych , co byo nie atwem, gdy si miao do czynienia i z mia-

stem Kijowem i z kozakami. Za metropolity Szczerbackiego ^^'^) do-

piero w r. 1747 zosta skoczony pomylnie dugoletni proces z ma-

gistratem kijowskim o dobra Berkowiec i Klepacz, po-dominikaskie,

na zachód od Kijowa, bliej Mostyszcz. Co przecie nie wiele na ra-

zie pomogo, bo mieszczanie dalej niszczyli monasterskie lasy; magi-

strat za posun si do tego, e nawet sprzeda wasno wolnie brack

papierni na Kotorze nieopodal miasta. Z drugiej strony — za Dnie-

prem kozacy zagarnli bractwu wsie Bilmaczówk i Iwangród, lece
w puku nieyskim, a które mu, po kosztownym procesie, zwrócone

zostay, zniszczone — tylko 1759 r. A nakoniec w r. 1786, w moc

ukazu najwyszego, wszystkie majtnoci ziemskie bractwa i akademii

zostay zajte na skarb; na utrzymanie za monasteru i szkó przezna-

czona zostaa, do corocznej wypaty, odpowiednia kwota, z budetu

pastwa.

Bibiiotekaakademii. Jako instytucya pomocnicza akademii, jej biblioteka

ulega po r. 1780 (4 czy 5-go?) fatalnemu zniszczeniu przez poar ^^^).

Widzielimy wyej, i pierwotn bibliotek Piotra Mohiy, która spo-

na jeszcze w r. 1658, pocz odnawia ju metropolita Barlaam Ja-

sieski, zoywszy na pocztek wasny swój zbiór. Odtd pomnaay
go bez przerwy nowe ofiary, o czem wiadcz znajdujce si do

dnia dzisiejszego ksiki: Teofana Prokopowicza, Ambroego Juszkie-

wicza, Cyryla Floryskiego, Józefa Jamnickiego, Joasafa Mitkiewicza

i wielu innych, imiona których znajdujemy wasnorcznie wpisane na

ofiarowanych przez nich ksikach. Lecz gównymi fundatorami bi-

blioteki mohilaskiej akademii byli, po Barlaamie Jasieskim, metro-
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polici: Joasaf Krokowski, który cay swój ksigozbiór jej zapisa, Ty-

moteusz Szczerbacki, Arseni Moiylaski, a przedewszystkiem Rafa
Zaborowski. Pomnaay j nadto i liczne drobniejsze dary byych
wycliowaców akademii. Tak, e 1780 r, posiadaa ju akademicka

biblioteka okoo 12000 tomów. W zaszym wprdce poarze spono
do 9 tysicy (8goo) ksiek. Wszake, dziki ofiarnoci yczliwych,

szybko pocza si ona znów wypenia, e ju, podug katalogu Ire-

neusza Fakowskiego z r. 1807, znajdowao si w niej okoo 8000

(7764) ksiek). Trzeba jednak nadmieni, e w r. 1841 ucierpiaa ona

znów od poaru.

Drukarnia pie- Niemniej smutny los dotkn by i drukarni mo-
czarska. nasteru pieczarskiego ^^*). W r. 1 7 1 8, razem z zabudo-

waniami awry, poar i j te zniszczy. Co dotkliwsze — nie wolno

byo jej odnawia. Dopiero po 35 latach, metropolita Szczerbacki

otrzyma 1753 r. od najw. Synodu przyzwolenie na to. Zarazem te
zezwolono na drukowanie ksig religijnych dla dyzunitów Rpltej

,>polskiemi literami, ruskim za dyalektem«.

|6*



IX.

ZNACZENIE CYWILIZACYJNE AKADEMII MOHILASKIEJ.

A.

Dla Rusi wogóle.

Zanimbymy mogli przystpi do cilejszej charakterystyki zna-

czenia cywilizacyjnego akademii mohilaskiej (resp. kolegium) tak

dla Rusi samej jak i dla dalszej pónocy, wypada nam pierwej okre-

li naleycie jej stanowisko naukowe wogóle.

stanowisko nauko- Otó, dotykajc tego przedmiotu, naley najprzód
we akademii. zaznaczy, e ju sam gówny, wyranie wypowie-

dziany cel, w jakim kolegium kijowskie, macierz Akademii, zaoonem
zostao, decydowa z góry o moliwem, w dalszym rozwoju nauko-

wem te jego stanowisku. Jak to za wiemy, cel owej instytucyi by
cile wyznaniowy: zaoona ona zostaa dla obrony wydwigajcego
si z niemocy a zagroonego powanie starego baioczestya ; wobec

którego to celu nauka, jako taka, staa na drugiem, a i niszem moe
nawet, miejscu. Nie byo tedy kijowskie kolegium, ze stanowiska

nauk rozwaane , instytucy wielostronn ; owszem , zakres jego

naukowy by bardzo ograniczony, surowo konfesyjny. A na-

wet kiedy ju zostao podniesionem na stopie akademii, z penym
kursem teologii, to i akademia ta, nie stajc si przez to jeszcze

wcale zakadem naukowym duchownym, przedstawiaa w sobie wa-
ciwie jakby jeden jedyny uniwersytecki filozoficzno-teologiczny fa-

kultet tylko. Zatem prawo, medycyna, nauki przyrodnicze nawet

itd. nie miay tu miejsca. Filozofia za jej, pomimo caego anty-

katolickiego nastroju, nie zrywaa wizów powszechnego na Zacho-
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dzie scholastycy zmu wieków rednich. Ogarnity by nim

i cay system wykadanych w kolegium nauk ; a jeli akademia uwol-

nia si nareszcie od niego, to, jakemy widzieli, bardzo juz póne.

Dla nauki tedy, jako nauki, akademia mohilaska — i jako kolegium

i póniej — nic nie zrobia, adnej gazi wiedzy nie posuna naprzód

;

wic — nawet filologii sowiano- ruskiej, jeli Smotryckiego i Berynd
nie zechcemy zaHczy do cile kijowskiego uczonego grona.

Znaczenie jej cywi- Zato inne jest zupenie znaczenie mohilaskiej aka-
hzacyjne. demii (resp. kolegium) cywilizacyjne. Bylemy tylko

nie chcieli ocenia ze stanowiska chwili obecnej, pomijajc po-

trzeb uwzgldnienia warunków czasu i okolicznoci miejscowych.

Nie mona tedy bra za probierz, przy ocenie cywilizacyi szerzonej

przez ow akademi, normy, do jakiej ju byy w odpowiedniej epoce

doszy spoeczestwa protestanckie na Zachodzie
;
jeli mona j po-

równywa, to tylko z kultur, podsycan przez akademie katolickie

Rpltej. Przy takiem za porównaniu akademia kijowska n i e wiele

traci, bdc jakby odgosem tylko tamtych, na ostatnich koczynach

wiata cywilizowanego Europy.

Istota jej charakte- Wobec znaczenia akademii mohilaskiej naukowego
ru narodowego.

j cywilizacyjnego wogóle, niepowszedni wag mie
musi okrelenie wyrane istoty i doniosoci jej charakteru narodo-
wego. Otó, jakkolwiek szkoy ówczesne wszystkich wyzna w Rpltej,

a nawet i w caej Europie, miay na celu zadania konfesyjne przede-

wszystkiem , a kolegia bahoczestywe wród nich w tem wyszym
stopniu jeszcze, ile e samo bahoczestye byo na seryo zagroone

przez uni , to przecie niepodobna w pobudkach ich zakadania nie

dostrzedz czego, coby mona byo nazwa dnoci te narodowo-
rusk. Wprawdzie nie gorszymi narodowcami od przeciwników unii

byli unici pocztkowo; ale w kadym razie byli to nowatorowie, któ-

rzy sprowadzali spoeczestwo ruskie na nowe, a choby, — jak chc
inni — na zapomniane tylko dawno drogi. Gdy tymczasem dyzunici

trzymali si wiary dotychczasowej, » staroytnej*, jak powiadali, byli

wzgldem tamtych starowiercami i przez to samo ju, posiadajc wi-
ksze wspóczucie i uznanie mas, uwaani byli przez nie za lepszych

Rusinów. Przewiadczenie za to mas wzmagao si z postpem walki

samej, jaka bya midzy dwoma odamami Rusi zawrzaa: im bardziej

tedy unici pochylali si ku Zachodowi, tem wicej starowiercy mogli

wydawa si za prawdziwych przedstawicieli ^ narodu ruskiogos':. Za
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bardziej narodowe te poczy by uwaane i szkoy dyzunickie ; na

ici za czele oczywicie kolegium mohilaskie, akademia kijowska.

Zastanówmy si przecie nad tern, co tam w nich byo naprawd
narodowego? Najprzód tedy mocno zaznaczy naley, e wy-
czny wyznaniowy ich charakter nic wcale jeszcze o narodowoci nie

stanowi : byy szkoy ówczesne u Woochów i Serbów podobnie —
i bahoczestywe i sowiaskie , a tem nie mniej nikt ich za ruskie

bra nie bdzie. Dalej — nauka sama poza tem bya, jakemy to wi-

dzieli, takim samym latyno-polskim scholastycyzmem, jak w owe
czasy powszechnie w szkoach wyszych wszelkich wyzna w Rpltej,

nie wyczajc aryaskich. Wic pozostaje pomocniczy, obok aciny

i polszczyzny, ruski jzyk tylko. Ale my wiemy ju, czem jest ów-

czesna szkolna scholastyczna ruszczyzna : jzyk pim.ienny, sztuczny,

robiony — daleki od mowy ywej. Zdawaoby si przeto, e nie tkwio
w kolegium mohilaskiem nic wybitnie narodowego, ruskiego. Tym-
czasem wcale tak n i e jest. wiadomoci narodowej w niem nie bra-

kuje, tylko e uwydatnia si, nie tyle pozytywnie w jzyku, wyzna-

niu, nauce, ile negacyjnie wicej ; nie jest kolegium ani katolickiem

czy dysydenckiem, ani latyno-polskiem tylko, ale i ruskiem nadto

;

wic ruskiem per exc. w porównaniu z innemi kolegiami Rpltej.

Waga w niej mao- Wcale inn odpowied atoli da wypadnie, gdy si
ruszczyzny. dotknie istotnego narodowego znaczenia tak mohi-

laskiego kolegium, jak nastpnie akademii, ze stanowiska mao-ru-

skiego, ukraiskiego. W tym razie spraw wyznania, owiaty i rusko-

ci wogóle trzeba odsun na stron, i zapyta, na ile poza tem przy-

oyy si one do oywienia i podtrzymania wiadomoci narodowej

mao-ruskiej, przyoyy si do oywienia i podtrzymania mao-ruskiego

pimiennictwa, wyksztacenia maoruskiego jzyka itd.

Odpowied na to najlepiej chyba zacz od zaznaczenia z góry,

e przecie sam inicyator akademii (faktycznie kolegium) Piotr Mo-
hia, nie by — nie tylko Ukraicem ale i Rusinem wogóle, e jeli

przesta by Woochem, to nie dla tego, eby Rusinem zosta: Ru
wybra on tylko za szranki swej dziaalnoci. Charakter za i kieru-

nek kolegium kijowskiego, nadane mu przez samego zaoyciela a ra-

czej zdecydowane przez wewntrzne stosunki tak caej Rpltej jak

i Rusi w tamtej dobie, przetrway a do ostatecznego prawie przeo-

braenia, powstaej z tego kolegium akademii w drugiej poowie
XVIII-go wieku. Jak u swej kolebki tedy, w postaci kolegium tylko,

tak i dalej, bya akademia mohilaska, co najwicej, wyznaniowo-
rusk, nigdy za rusk narodowo, a có dopiero mao-rusk nau-
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kow instytucy. W dobie zaoenia kijowskiego kolegium lud, jako

taki, nie wchodzi wcale, e tak powiemy, w rachub yciow, ani te,

cokolwiekbd z tego, co stanowi waciw istot jego moraln. Lud
ruski Rpltej nalea, jak wiadomo, pod wzgldem jzyka do dwóch
narodowych odamów ; ale nikomu si nie nio rónicy owej w czem-

kolwiek bd zasadniczo uwzgldnia. Przyznajca si do »narodu ru-

skiego « warstwa jego przewodniczca miaa siebie za jednoistn na

caym Rpltej obszarze — w Koronie i Litwie, a zarazem uwaaa za

jednoistny — sztuczny swój jeyk pimienny. Mniejsza wic, e kole-

gium mohilaskie usadowio si wród ywiou maoruskiego — nie

liczyo si ono zasadniczo z nim, jako takim. Mniejsza, e z biegiem

czasu caa sia » narodu ruskiego « pocza si zwiera, i zwara si

ostatecznie w kozactwie, które nietylko przybrao posta narodow
wybitnie maorusk, ale, co wicej, stworzyo wietn literatur ludow
liryczno-epick o czysto maoruskim jzyku — kolegium nie miao
dla niego uznania i prdzej samo wpywao ^^*) na jego poetyck
twórczo, ni dao si unosi wzorom jego duchowej samorzutnoci.

Mohilaskie kolegium byo przejte, tak jak i caa hierarnia baho-

czestywa, duchem szlacheckoci prdzej ni równouprawnienia spoe-

cznego, jakie cho nie szczerze, zwykli byli wywiesza na swych

chorgwiach kozacy. Wysze za duchowiestwo kijowskie, cywiliza-

cyjnie cakowicie polskie, jeli byo ruskiem, to tylko w ogólnem,

bardziej wyznaniowem ni narodowem znaczeniu, wyczajcem ca-

kowicie charakter jakiej maoruskiej narodowej odrbnoci. Brak wic
uznania w kolegium, jak i w akademii nastpnie, dla jzyka mao-
ruskiego, jako ludowego tylko , by zupenie naturalny, i to tern

bardziej, ile e nikomu, wtedy ani si nio nawet uwydatnia, czy

uznawa choby jedynie, jak rónic narodow midzy Rusi w obr-

bie Rpltej, któr to Ru wogóle przeciwstawiano narodowo-polityczno

Rusi moskiewskiej wycznie.
Bo te kolegium mohilaskie (resp. akademia) tak n i e byo wy-

pywem ycia religijno umysowego Ukrainy jedynie, jak nie byo
dzieckiem Ukrainy tylko — kozactwo z »sicz « itd. Na stworzenie

kolegium owego zoya si Ru caa bahoczestywa, jeli nie cala Rplta

ze sw odrbn kultur ; tak jak do wytworzenia kozactwa przyoyy
si wszelkie etniczne nie tylko Rusi lecz caej Rpltej, rozkoysane wol-

noci jej ywioy. Na ile dla tych ywioów Ukraina bya najdogodniej-

szem tylko i jedynie moliwem nawet przytuliskiem i ostoj, na tyle Ki-

jów sta si najdogodniejszym i jedynie moliwym nawet punktem

oparcia si opozycyi starego wschodniego kocioa przeciw natarczy-

wociom Zachodu. Zarazem te poza szkolnymi murami kolegium, jak
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i ród niedostpnych zasiek Niu znalaza bezpieczniejsze schronisko

ciskana gdzieindziej zewszd sprawa narodowoci ruskiej. Kijów, po-

dobnie jak Ni, pocztkowo, zapade na koczynach pustynnych Rpltej,

ostatnie (wobec Lwowa z uckiem czy te Wilna z Poockiem) ustro-

nia ycia ruskiego, z biegiem czasu tylko, przy sprzyjajcych okoli-

cznociach, staj si gównem tego ycia ogniskiem, skupiajcem do

koa siebie palne raateryay zewszd — nie z jednej Ukrainy,

a choby caej poudniowej Rusi tylko.

Rozwaajc tedy ostatecznie znaczenie akademii mohilaskiej

(resp. kolegium) ze stanowiska narodowo- maoruskiego, a za-

razem stopie jej wpywu na wykwit poczucia mao-ruskiej czy ukra

iskiej narodowej odrbnoci, musimy doj do przekonania, e po-

czucie to wytwarzao si i potniao pod innymi wpywami, wobec

których wpyw akademii moe by najsabszym. Nie zmniejsza to zna-

czenia dononego jej wpywu w zakresie cywilizacyjnym wogóle itp.

Ale wpyw ten, popierajcy kultur zachodni, z polskim jzykiem

i literatur polsk, przyczynia si tylko porednio, cho bez zaprze-

czenia potnie, do podtrzymania odrbnoci, wobec narzucajcej si

z czasem coraz natarczywiej asymilacyi rosyjskiej.

Znaczenie zaczynu I oto W tym dopiero zakresie rozwaany stopie
polskiego. oddziaywania akademii przedstawia si prawdziwie

yciodajnym: kultura polska, szerzona przez ni, nie spolonizo-

waa zadnieprskiej Ukrainy a ochronia j, pomimo wszystko, od za-

tracenia poczucia, zagroonej z innej strony, swej mao-ruskiej na-

rodowoci.

Jzyk mao-ruski Co za do samego jzyka narodowego, mao- ruskiego,

po 1700 r. ukraiskiego — na Zadnieprzu, na pocztku wieku

XVIII-go, akademia kijowska, i teraz jak pierwej kolegium, wpywu
bezporedniego na jego rozwój- nie miaa. Nic nie pomogo pod tym

wzgldem wyodrbnienie si Zadnieprza z poród reszty Rusi, pod-

sycajce myl osobnej, »maorosyjskiej ojczyzny «, »maorosyjskiego na-

rodu« i t. p. Ze w nowopowstaem spoeczestwie maorosyjskiem

nie obudzio si zgoa poczucie potrzeby znienia si do jzyka ludu,

wic te i akademia mniej o to dbaa, wziwszy w spadku po kole-

gium rutyn posugiwania si obc lub sztucznie -rusk mow. Isto-

tnie ^^®), czy móg te wieo - wytrysy »pan« maorosyjski, dcy
do wyksztacenia — najprzód na wzór polskiego szlachcica, nastpnie

rosyjskiego »dworjanina«, zachowa tyle uznania dla jzyka swych

przodków prostaczych, aeby przyj ten jzyk mianowicie za pod-
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staw nowej swej ledwie powstajcej kultury? Móg czy nie móg —
w kad>m razie tego nie zrobi. Prdzej i w tym zakresie jak w in-

nych, móg si on troszczy o to, jakby zapomnie o prostaczem swem

pochodzeniu. Jeszcze i w w. XVIII, przynajmniej w pierwszych jego

locioleciach, maorosyjskie »pastwo« lubio si popisywa jzykiem

polskim, który tak cile wiza si w » paskich « pojciach ze szla-

chetnoci pochodzenia; lecz moc historycznych i politycznych przy-

czyn jzyk polski nie zdoa przecie zdoby sobie na Zadnieprzu pe-

nych praw obywatelstwa. Nie wpyno to jednak na podniesienie

maoruszczyzny : owszem — jzyk polski zosta z kolei zastpionym

przez rosyjski. Narzuca si on wprawdzie jako jzyk ofic3''alnych

tylko stosunków— i oczywicie od samego tam spoeczestwa zaleao

przyj go lub nie przyj za jzyk ycia prywatnego i literatury;

lecz samo to spoeczestwo wolao, i pod tym wzgldem, ku owemu
oficyalnemu jzykowi si zwróci. Mniejsza ju, e nie potrafio ono

w dugi czas przyswoi go sobie w zupenoci, i tylko korzystao z jego

pomocy, aby na podstawie rodzimej maoruskiej mowy wytworzy

nowy swój »paski« ciki, sztuczny jzyk; polskie sowa, wyraenia,

zwroty, panujce pierwej, poczy ustpowa miejsca rosyjskim, póki

nakoniec jzyk rosyjski nie zdoby zupenego i ostatecznego pa-

nowania. W caej te epoce od czasu odpadnicia od Rpltej Zadnie-

prza z Kijowem, ani w korespondencyach wychowaców mohila-

skiej akademii, ani w jakimkolwiek dokumencie, nie spotykamy si

wcale z tym czystym a wyrazistym ludowym mao-ruskim jzykiem,

który tyle ujmuje znawców, n. p. w listach prostaczego koszowego

Sirka ; cho nie mogo przecie mao-ruskie »pastwo« nie wada
tym jzykiem naleycie. I niepodobna si nie zgodzi z gbszymi
dzi badaczami moralnej istoty »spaniaego« mao-rosyjskiego koza-

ctwa , na takie rozumienie przyczyn upoledzania przez wysze war-

stwy ludowego a i narodowego, jzyka. Inaczej, bez wspóudziau sa-

mego tak atwo podatnego spoeczestwa ani nakazy z góry, cho-

ciaby najw. Synodu, dotykajcego ^'''') ju 172 1 r. » osobnego narzecza

»

maoruskiego, ani znane nam ju zabiegi wszechpastwowo usposobio-

nych metropolitów kijowskich, » protektorów « akademii, nie byyby
w mocy powstrzyma wydwignicia si tego jzyka. Zreszt, jeli si

i nie obyo bez prób odporu rosyjszczynie, jak naprz. chociaby

w skardze ^^^) nakanego hetmana Pawa Poubotka na umocowanych

carskich (Weliaminowa), podanej w roku 1723. pom. in. i za zmian
»stylu« maorosyjskiego w pismach urzdowych, to nie wystpowano
tu wcale w obronie czystego jzyka ludu i narodu !
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Jzyk rosyjski. Co do jzyka rosyjskiego za — ten waciwie nie

ruguje maoruszczyzny, jak ywa zawsze upoledzanej, lecz w miar

cofania si polskiego jzyka, wkracza przemonie na jego miejsce,

sam ledwie poczynajc dwiga si z sennego dotd odrtwienia ^^^). Pod

koniec w. XVIII ju i latopisy maorosyjskie poczynaj by pisane,

przez wychowaców mohilaskiej akademii etc, w tym jzyku, a pom.

in., sawiona tyle a osawiona, »Istoria Rusów«, wydawana za utwór

Koniskiego.



B.

Dla Moskwy -Rosyi.

Oddziaywanie na Zanim akademia mohilaska zostaa przeobraon na
Moskw. zakad naukowy rosyjski, zanim zapanowa w niej

jzyk rosyjski, wywieraa ona sama, jak to wogóle ju wiemy, w oby-

dwóci swych, fazaci zarówno (jako kolegium pierwotnie), w cigu
stu lat z gór, wpyw swój oywczo-cywilizacyjny na pogron w bar-

barzyskiem odrtwieniu i powoli przebudzajc si carsk Moskw,
kroczc tem nie mniej pewn stop ku przyobleczeniu si w szaty

cesarskiej Rosyi.

Oddziaywanie kolegium kijowskiego na Moskw rozpoczo si

bardzo wczenie. Ju Piotr Mohila prosi ^'^) cara Michaa Fedoro-

wicza r. 1640 o zaoenie w miecie Moskwie osobnego monasteru.

w którymby mieszkali »starcy« i »bracia« kijowskiego brackiego mo-

nasteru »i uczyliby dzieci bojarskie i prostego ludu pisma greckiego

i sowiaskiego.,.* A cho to nie miao skutku, zato niebawem po-

czto wzywa do Moskwy uczonych kijowskich. Tak oto, jak wia-

domo, powoani tam zostali ci wychowacy kolegium, których, jako

takich, poznalimy ju w ustpie odnonym podanym powyej, poczy-

najc od Sawinieckiego i Satanowskiego, wezwanych jeszcze za y-
cia Mohiy. Lecz nie odrazu przecie poczo si uczonym kijowskim

tam powodzi ^^*), przy straszliwej ciemnocie tamecznego spoecze-

stwa i podejrzewaniu Kijowian o nieprawowierno z punktu widzenia

moskiewskiej ortodoksyi ówczesnej. Std w r. 1690, wprdce po pod-

daniu metropolii kijowskiej pod patryarchat moskiewski , wiksza

cz ksiek, wydanych lub napisanych na Rusi, zostaa potpiona

przez patryarch Joakima ; zdolniejsi z pomidzy przedstawicieli ki-

kijowskiej uczonoci na Moskwie ogoszeni za podejrzanych; Miedwie-
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jew, utalentowany ucze Symegona Poockiego, zamieszany w agitacye

polityczne, oddany w rce kata. Co charakterystyczne: przed wyko-

naniem kary mierci, przypomniano mu, e dawa si uwodzi »kijow-

skiemi nowotwornemi ksikami« A tych »nowotworów« byo jednak

sporo ^'''^), nawiasem mówic. Zdawao si potem wszystkiem, e wpyw
Kijowa ostatecznie zgnieciony ; lecz reakcya trwaa nie dugo.

Zuj'wanie Kijowian Modzieczy car Piotr, zdecydowany zbliy swe
przez cara Piotra, pastwo z Europ, pomidzy innymi ku temu rod-

kami wybiera te i owiat ; nic naturalniejszego tedy, e uczeni ki-

jowscy poczli natychmiast odgrywa wan rol w sprawie szerze-

nia na pónocy kultury zachodniej. Wprawdzie ^^^) kierunek i sposób

mylenia tych uczonych nic zgadzay si z kierunkiem i sposobem my-

lenia Piotra: jego myli, zamiary i cele zaleay na praktycznem za-

stosowaniu na rosyjskim gruncie pierwiastków, wyrobionych przez

wspóczesn nauk w pastwach wyczniej protestanckich; kijowscy

za uczeni, za wyjtkiem, jedynego Teofana Prokopowicza, nie wiele

byli do tego zdolni, ju dla samego charakteru swego wyksztacenia.

Lecz przy braku odpowiedniejszych ludzi, okazuj si i oni bardzo

uytecznymi. Na pocztku wic XVIII-go stulecia wystpuj Kijowia-

nie, jako najgówniejsi pracownicy w zakresie prac okoo owiaty

w Rosyi: wszystkie waniejsze tómaczenia ze staroytnych jzyków,

wszystkie znaczniejsze traktaty o dogmatach wiary, wszystkie kaza-

nia, wiksza cz rymopisarskich utworów ku wsawieniu zwycistw

i wyej stojcych ludzi, sztuki teatralne — wszystko to byo pisane

przez uczonych Rusinów lub pod ich bezporednim nadzorem. Oprócz

tego, przy oywieniu dziaalnoci drukarskiej w Moskwie i Petersburgu

przedrukowywano niemao takich utworów, które pierwej obiegay po

rkach w rkopisach, i nosiy na sobie lady poudniowo-ruskiego po-

chodzenia. A chocia przy Piotrze cywilizacya rosyjska wytwarzaa

si z dwóch pierwiastków— kijowskiej uczonoci, przeniesionej z Polski

i owiaty europejskiej, czerpanej z Holandyi, Niemiec itd., to jednak

owa kijowska uczono, posiadajc za sob prawo dawnoci, miaa tu

przewag.

Dwignicie przez Car Piotr oto^'^), mianujc Stefana Jaworskiego
nich moskiewskiej stróem (»blustiterem«) patryarszego tronu, odda

akademu. zarazem w r. 1701 pod bezporedni jego nadzór

i opiek upad ju prawie szko Lichudów w Moskwie — tak z w.

»Sowiano - greko - acisk akademi*. Jaworski, który w za-
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w zastpstwie patryarchy przybra te tytu jej »protektora«, przeo-

y modemu monarsze, e dla wznowienia i urzdzenia owej szkoy

naley wzi za wzór akademi kijowsk — jako tak, co »ju udo-

wodnia dugoletniem dowiadczeniem naleyty kierunek zaprowadzo-

nego w niej wychowania i która daa cerkwi tylu arcypasterzy i uczo-

nych «. Skutkiem tego przedstawienia wyda car niezwocznie tego

1 70 1 roku ukaz, nakazujcy »zaprowadzi w owej akademii uczenia

aciskie*. Poczem zwróci si Jaworski do Kijowa o nauczycieli,

którzy te nie zaniechali przyby do Moskwy, nietylko z podrczni-

kami swojej szkoy, lecz nawet z przygotowanymi ju nieco uczniami,

aeby przy tych porednictwie wzi si skuteczniej do zamierzonego

wznowienia i urzdzenia akademii moskiewskiej. Pierwszym te jej

teraz rektorem by wychowaniec kijowski Rafa Krasnopolski.
Napróno sroy si na Jaworskiego patryarcha jerozolimski Dosy-

teusz, wyrzucajc mu, i szko greck prawosawn przetworzy na

acisk odszczepiecz ; wymagania cywilizacyi nakazyway nowopo-

wstajcej z surowego upowicia carstwa moskiewskiego Rosyi oparcie

si nieodwoalne o Zachód i jego kultur acisk. I mimo wszy-

stko, od roku 1704 a do czasów metropolity Platona, akademia

moskiewska, po wikszej czci, miaa nauczycieli z Kijowa. Chocia

waciwie ^^^) owa »sawiano-greko-aciska« akademia przestaa by
wybitnie tak ju za jej najpierwszego rektora — od 1699 r., jakim

by Palladyusz Rogowski, ucze Lichudow, lecz nastpnie, jako unita,

odbywajcy dalsze studya u Jezuitów w Wilnie, w Oomucu i kole-

gium greckiem w Rzymie.

Przy Piotrze tedy kijowscy uczeni nabieraj szczególnego zna-

czenia i std jeszcze ^''^), e nie lubi on duchownych starego mo-

skiewskiego typu, którzy po wikszej czci byli wrogami reformy.

Wic chocia, wspominany ju wyej patryarcha Dosyteusz uprasza

go, aby nie promowa na hierarchiczne dostojestwa ani Greków, ani

Serbów, ani »Czerkasów«, t. j. ukrainnych Rusinów, lecz naznacza

rodowitych Moskwiczów, »aszcze i niemudryi sut'«; on wszake prze-

nosi uczonych wychowaców Kijowa i dawa im wysokie hierarchi-

czne stanowiska.

Tak wznosz si w jego epoce : Stefan Jaworski, Dymitr Ro-

stowski, Teofan Prokopowicz, Filoteusz Leszczyski , Barlaara Ko-

sowski, Teodozy Janowski, Gedeon Wiszniewski, Teofilakt opatyski
i inni. A i potem, za nastpnych panowa, archijereje »z Czerkasów<^

utrzymywali dugo swe znaczenie, obudzajc zazdro i nieprzyja

(wielko-) rosyjskiego duchowiestwa.
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Poczet dziaaczy Wród tych ostatnich, jako wychowacy akademii
kijowskich na pó- kijowskiej ju W pierwszej poowie XVIII-go w.,

nocy po r. 1^00. oddajcy swe usugi rdzennej Rosyi i wogóle pó-
nocy, wybitniejsi byli nastpujcy

:

Hilaryon Rogalewski, Beniamin Pucek - Hryhorowicz , Marcel

Radyszewski, Teodozy Smorzewski, Epifani Tychorski, Sawa Szpakow-

ski, Ambroy Juszkiewicz, Dosytej Bohdanowicz - Lubimski, Gedeon
Wiszniewski, Józef Woczaski, Laurenty Horka, Joasaf Horlenko,

Hilaryon Hryhorowicz, Ambroy Zertys-Kamieski, Stefan Kalinow-

ski, Cyryak Kondratowicz, Samuel Misawski, Herman Koncewicz,

Pawe Koniuszkiewicz, Gabryel Kremieniecki, Teofil Królik, Sylw-: -

ster Kulabka, Serapion atuszewicz, Platon Lewitski, Platon Mali-

nowski, Arseni Maciejewicz, Sofroni Migalewicz, Ar eni Mohylaski,

Innocenty Nerunowicz, Platon Petrunkiewicz, Joannicy Swiatnicki,

Barlaam Skamnicki, Nikodem Srebnicki, Cyryl Floryski, Joasaf Cho-

tuncewski, Tymotej Szczerbacki, Teodozy Jankowski etc.

Pedagodzy wród A pomiejdzy owymi hierarchami rónych stopni bya
^^'^^' wcale pokana ilo takich, którzy powicali si wy-

czniej szerzeniu owiaty po rozlej.;ych przestworach Rosyi, przez

zakadane przez nich lub zawiadywano choby tylko szkoy, wród
których naczelne miejsce zajmowaa moskiewska akademia.
Aeby unaoczni dotykalniej powane znaczenie dziaalnoci wycho-

waców akademii kijowskiej i na tern polu, do bdzie, gdy wska-

emy z poród ich grona tych przynajmniej, którzy w cigu pierw-

szej poowy XVin-go wieku stali na czele akademii moskiewskiej.

Oto oni '^")
:

jako Rektorowie

:

jako Prefekci

:

Rafa Krasnopolski, Józef Turobojski,

Sylwester Krajski, Stefan Prybyowicz,

Teofilakt opatyski, Joasaf Tomiowicz,

Gedeon Wiszniewski, Teofil Królik,

Herman Koncewicz, Innocenty Kulczycki,

Sofroni Migalewicz, Gabryel Buyski,
Stefan Kalinowski, Gedeon Grembecki,

Antoni Kuwieczyski, Platon Malinowski,

Mitrofan Sotwiski. Innocenty Nerunowicz. etc.

Oprócz wpywu na akademi moskiewsk, alma mater kijowska,

przez swych wychowaców, rozpostara kierunek wasny •^'*) i na szkoy
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zakadane w rónych eparchiach cesarstwa — jak to ju ogóem za-

znaczylimy. Do liczby za zakadów, powstaych na pocztku XVIII

wieku, na wzór akademii kijowskiej, nale : szkoa archijerejska w Ro-

stowie Wielkim oraz kolegia — smoleskie i charkowskie, nie wspo-

minajc ju szkó pomniejszych.

Dobro std dla sa- W ostatecznym jednak wyniku, sama Ukraina,
mej Ukrainy. przez takie wywyszenie jej synów na pónocy, tra-

cia tylko coraz bardziej swe siy ywotne ; wobec czego coraz la-

twiejszem te si stawao dla Moskwy, Rosyi cilejsze splatanie i y-
cia jej umysowego ze swem wasnem.



X.

WPYW POLSZCZYZNY POZA DNIEPREM.

A.

Na Zadnieprzu.

Kultura polska Po traktacie andrusowskim Zadnieprze z Kijowem
wogóle. zerwao ostatecznie polityczny zwizek swój z Polsk;

lecz ^'^) nie tak te mu atwo byo rozerwa duchowe z ni wzy,
zadzierzgnite w cigu dugich lat cisego wzajem stosunku. Bez

wzgldu bowiem na to jak wysoko cenimy stopie cienia ów-

czesnej maoruskiej spoecznoci ku wyszej kulturze, musimy przy-

zna, e cienie owo istniao; a dla zaspokojenia jego Ukramicc

z Zadnieprza nie mia dokd si zwróci, jak tylko do Polski. Ówcze-

sna tak z w. »Maorosya« staa sama na zbyt nizkim poziomie, eby
si obej bez przewodnika co do kultury, a jej nowa zwierzchniczlca

Moskwa bya i obca i ciemna. Nic dziwnego tedy, e akademia
kijowska nie przestawaa by kopi polskich kolegiów, e wysze wy-

ksztacenie polegao na teje samej polskiej acinie, e polska ksika
razem z acisk bya gówn treci bibliotecznego zasobu wykszta-

conego Maorusa, e polski obyczaj czy si z pojciem wytworno-

ci i dystynkcyi. Modzie tedy, dla ukoczenia »edukacyi«, posyano

do Lwowa i innych ognisk polskiej kultury. Hetmanowie »wojska

J. carskiego wielicz. maorosyjskiego« starali si z caych si nalado-

wa, w trybie swych dworów, dwory magnatów polskich — i dlatego

chtnie przyjmowah na sub do siebie wychodców z prawego brzegu

Dniepru, cenic w nich znajomo wielkopaskich porzdków ; za he-

tmanami za, oczywicie, szli inni dostojnicy urzdu wojskowego, usta-
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ajc w ten sposób ton panujcy. Wszyscy wzgldnie wyksztaceni
ludzie ówczesnego mao-ruskiego spoeczestwa, czerpic owiat sw
z polskiego róda, z koniecznoci przejmowali si i polskiemi

ideami spoecznemi
,

jako te polskimi ideaami tego, co pikne
i podane ; ideami wic i ideaami, które mogy wykwitn jedy-

nie na szlacheckim gruncie. Std wszystkie przewodniczce y-
wioy owego spoeczestwa znajdoway si pod wpywem polsko-

szlacheckich idej porzdku socyalnego. I z natury rzeczy, nie mo-

gy te idee owe nie odbi si na czynnociach osób niemi prze-

jtych', na kierunku, jaki one nadaway, stojc u steru, sprawom spo-

ecznym.

Istotnie te starszyzna wojskowa maorosyjskiego Zadnieprza, po-

mimo tak zacitych walk kozactwa i ludu pospolitego z Lachami,

ciya jednak zawsze, w ogóle swym, ku szlacheckiej Polsce, d-c wci do odgrywania u siebie takiej roli, jak odgrywaa szla-

chta na Ukrainie przed r. 1648. Dla tego usiowaa wszelkimi spo-

soby, nie uchylajc si nawet, z pod wadzy carskiej, nie tylko utrzy-

ma u siebie, lecz wzmocni nawet ile by to si dao, suce jej za

przedmiot upragnienia porzdki polskie. Wic nie tylko Statut

litewski lecz i szkoy aciskie itp. ^^°).

Wyksztacenie Co do wyksztacenia szkolnego, ^*^) to po oderwaniu
szkolne.

gj^ Zadnieprza z Kijowem od Rpltej, ludzie ubosi

i mniej wymagajcy zadawalali si wprawdzie domowemi aciskiemi

szkoami, istniejcemi, oprócz Kijowa, w Czernichowie i Perejasawiu;

lecz i w tych szkoach modzie nabywaa jedynie tego tylko, co byo
aprobowanem przez karmic si zachodnimi wzorami pedagogi pol-

sk, razem z jzykiem polskim oczywicie, jako nieodzownem narz-

dziem do dalszych postpów i w nauce i w wiecie. Ze szkó tych

wychodzili »aciszczycy«, którzy szli na kancelarzystów gene-

ralnej wojskowej kancelaryi, w nadziei przesunicia si ju std na

jaki urzd, coby przeistoczy »sdowego panicza « na »pana«. Lecz

ludzie bardziej dostatni nie zadawalali si szkoami domowemi, lecz

jakemy to ju widzieli, posyali dzieci swe dla ukoczenia studyów do

Polski i dalej. Rzecz tedy naturalna, e w bibliotekach wykszta-

cona eh ludzi na Zadnieprzu, w pierwszej poowie XVIlI-go w., a na-

wet póniej, obok ksiek aciskich, da si spotyka sporo te w j-
zyku polskim — historycznych, prawnych, filozoficznych itd. A na-

bywano je nie tylko w samej Polsce : oto ^'*"^) syn pukownika ubie-
skiego Andrzeja Markowicza Jakób w m. Moskwie nabywa w r. 1728

AKAUEMIA KIJOWSKA.



- 258 -

potrzebne mu polskie ksiki ; a pom. in. Konstytucye Koronne, Sta-

tut litewski, pisma Twardowskiego itp. W taki sposób sza w oderwa-

nej poaci Ukrainy sprawa owiaty zaznaczonym oddawna torem,

mniej wicej a do drugiej poowy wieku XVIII-go — a nawet

i duej.

Przywizanie do polskich porzdków, do polskich ideaów poli-

tyczno-spoecznych przechowuje si ywo — nawet u starszych lato-

pisarzy Maorosyi ;
jak naprz. u autora bardzo powanego latopisu,

wydanego pod tytuem »Samowidca«, co do którego mógby si

kto nawet dziwi ^'^): jak te on, krelcy ów swój latopis — ju
w lat jakie 20 po odpadniciu Zadnieprza od Rpltej — zdoa cakowi-

cie przechowa w sobie polskie szlachecko - rojalistyczne tradycye.

Szlachcic ruski, widocznie, z pochodzenia, wychowany, jeli nie w ko-

legium kijowskiem, to czerniehowskiem moe, chocia czynny czonek

generalnej kancelaryi wojskowej, mniej sprzyja kozakom, wcale ich

nie idealizuje, a na powstanie i wojny Chmielnickiego patrzy jak na

kar za grzechy, któr Bóg dotkn kraj, odebrawszy mu króla Wa-
dysawa itd. I oto ten sam annalista kozacki, maorosyjski, który po-

tem dotykajc okresu dziejów Ukrainy, po przyznaniu zwierzchnictwa

Moskwy, wystpuje ju stale jako lojalny poddany carski.

Nowy zwrot po Wszystko atoli przewaniejsz cz starszyzny woj-
Poltawie. skowej prowadzio, razem z Mazep, ku myli

powrotu w objcia Rpltej i tylko Potawa jedynie i jej nieodzowne

wyniki odwróciy ostatecznie maoruskie spoeczestwo Zadnieprza

w inn stron: najprzód politycznie, a powoli i pod wzgldem idea-

ów kultury.

Istotnie, dopiero po Potawie
,
powoli tylko, Rosya rdzenna

pocza, razem z reformami Piotra, nabiera, dla przykutej ju mo-

cniej zadnieprzaskiej Ukrainy, siy przycigajcej, jakiej wcale pier-

wej nie posiadaa ^^*}. Polityczne zblianie si dalej, postpujce w kie-

runku zupenego ostatecznie zespolenia, wzmacniao coraz bardziej

ow si atrakcyjn. W miar za zbhania si podobnego Rosyi

»Maej«, ukrainnej z »Wielk«, rdzenn, Polska tracia dla niej swój

dawny urok — i w ten sposób przesuwa si, jeli tak rzec mona,
rodek cikoci kulturalnego cienia nowo powstaego »Maorosya-
nina«. Za przykadem tedy Rosyi Wielkiej, pocza i Maa uzna-

wa za swego przewodnika w sprawie kultury Niemcy, nieco pó-

niej Francy. Okoo poowy wieku XVIII-go maoruskie »pa-
stwo« zaczo posya dzieci swe do uniwersytetów niemieckich

;
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w drugiej poowie wieku XVIII-go pocza bra gór francuzczy-

zna; a z Icolei maoruscy »panycze« ucz si i w Moslcwie i w Pe-

tersburgu.

Moc zaczynu kul- Mimo wszystlco atoli, a do poowy w. XVIII-go
tury polskiej. przynajmniej, wpyw Iculturalny polski przewaa nad

rosyjskim stanowczo na Zadnieprzu "''^). Moskwa te dugo nie nawi-
zywaa maorosyjskiej »Hetmaszczynie« swego spoecznego ustroju

i wogóle nie wiele oddziaywaa na jej porzdki wewntrzne. wiad-
czy o tern pom. in. nawet sama historya powstania i rozwoju ma-

orosyjskiego »d wo r z ast wa«, modelujcego swój zaczyn koza-

czy podug wzoru polskiej szlachty. Bez tego to wzoru, jednego

faktycznego znaczenia i majtkowej zamonoci nie wystarczyoby

chyba starszynie kozackiej do wejcia, z tak atwoci, jak to si

stao, w szeregi »dworzastwa« rosyjskiego. Co nadto zaszo — po

stu latach odrbnego ycia owej »Hetmaszczyzny« i wbrew staej

a energicznej negacyi, ze strony kozackiego ludu, dawniejszych spo-

ecznych porzdków.

Ale nie dosy na tern — wpyw kultury polskiej, spoecznych po-

rzdków polskich, przeduao na Zadnieprzu, porednio, jeszcze i w dru-

giej poowie XVIII-go w., uorganizowane wanie wtedy dopiero, po-

dug polskich wzorów sdownictwo ^^^). Dotknijmy tego bliej. Za

zwierzchnictwa Rpltej, na Zadnieprzu jak i na caej Ukrainie, obowi-
zywa, jak wiadomo. Statut litewski. Dla braku przecie dostatecznej

iloci ywiou ziemiaskiego, osobliwie w poaci poudniowej, stoso-

wanie Statutu musiao by tam z natury rzeczy wcale sabe ; wobec

czego mocniej ju stao prawo magdeburskie, jakiem si rzdziy

i wiksze miasta Zadnieprza. W epoce » Ruiny « wystarczao fakty-

cznie prawo wojskowe kozackie, nie krpujce si przepisami Statutu.

Ale po odpadniciu ostatecznem zadnieprzaskiej poaci Ukrainy, gdy

z biegiem czasu, wyosobniajca si z poród czerni kozackiej w jeden

potny zastp wojskowa »maorosyjska« starszyzna zapragna
sta si, podug wzoru polskiego (nie inaczej) ziemiastwem, ba —
szlacht, wtedy zasadnicze wprowadzenie w ycie Statutu stao si

ideaem, potrzeb, nieodzownoci. Zreszt kijowsko- polskie wy-

chowanie modszych generacyj owej starszyzny mogo nasuwa im

tego rodzaju tylko prawno-spoeczne ideay. Istotnie te, kiedy z roz-

wojem postpowym >maorosyjskiego« spoeczestwa wogóle, sdy
wszelakie wojskowo-kozackie, ubocznie tylko posikujce si Statutem,

okazay si niewystarczajcymi i wystpia sama przez si myl ja-

kiej sdowej reformy, zdoano jedynie odwoa si do tradycyj Try-
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bunau i Statutu. Skutkiem czego w r. 1763 zaprowadzono wprost

statutowe sdownictwo t. j. dawne polskie sdy: ziemskie, grodzkie

i podkom orskie, A instytucya ta, jakoby odnowiona tylko, staa si

wielce popularn. Statutu uywano w redakcyi polskiej chyba wy-

cznie: wydanie ruskie Mamoniczów byo zbyt rzdkiem, a nowe

tómaczenie ruskie, o jakie stara si Skoropadzki , hetman po Ma-

zepie, nie prdko dokonanem zostao. To za wznowienie do pe-

wnego stopnia sdownictwa podug wzorów polskich podtrzymywao

poniekd i dalszy wpyw samej kultury polskiej : uywano oto Sta-

tutu w redakcyi polskiej przewanie, bo znano naleycie sam jzyk;

ale te eby i dalej uywa go w tej redakcyi, trzeba byo nie zanie-

dbywa znajomoci tego jzyka.

A poza rbami da- Jak daleko na Ukrainie zadnieprzaskiej siga,
wnymi Rpltej. choby za porednictwem Kijowa tylko, wpyw

kultury polskiej, niech wiadczy kolegium w Charkowie, zaoone

w miecie, które jako takie, nigdy nawet do Rpltej nie naleao. Wy-
pada nam dotkn tego bliej. W hramocie cesarzowej Anny z roku

1 73 1, zatwierdzajcej owo zaoone przez Epifana Tychorskiego

,

episkopa Kurska , kolegium , zastrzeono wyranie ^^'^)
, aby nauki

w niem starano si »wprowadza we waciwym rosyjskim jzyku « ;

ale faktycznie nie odrazu do tego przyszo. Tychorski, sam wychowa-

niec akademii kijowskiej, sprowadzi na nauczycieli do swego kole-

gium podobnie Kijowian ; ci za wnieli z sob — nie inny jak 1 a-

tyno-polski tryb wasnej alma mater, a zarazem i gotowe ju
podrczniki. Znamy wanie jeden zbiór takich — wielce charaktery-

styczny a dosadnie ilustrujcy zaznaczon u góry moc wpywu pol-

skiego. Jest to znajdujca si w zbiorze rkopisów archeograficznej

komisyi kijowskiej, pod nr. 446 ^*^) oprawna ksiga, o 455 kartach,

(z których pocztkowe 12 ju zatracone), zawierajca jakby kompen-

dium lekcyj z gramatyki, poetyki i retoryki, wykadanych w kole-

gium charkowskiem wanie, w drugiej wierci w. XVIII-go, w la-

tach pom. 1733 a 37. Skada ow ksig kilka odrbnych podrczni-

ków i traktatów, rón rk pisanych. Ze za znajduj si pomidzy
nimi i odpisy lekcyj wykadanych, jak to wyranie miejscami zazna-

czono, w kolegiach czerniehowskiem i kijowskiem, widoczna tedy, i
zostay one zaniesione do Charkowa przez b. wychowaców owych
kolegiów i nastpnie przez nich, ju jako profesorów w kolegium tame-

cznem, uywane przy ich wasnych wyka lach. Jakie przecie miano-

wicie traktaty, których pochodzenia wyranie nie zaznaczono, po-
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wstay w samym Charkowie — okreli niepodobna. Wyranie za-

znaczone, jako tam powstae, s tylko dwa podrczniki: »Scholia« etc.

podug Alwara z roku 1734, oraz »Nudus de arte oratoria« etc. z 1737

roku. Razem wzite, wszystkie traktaty i podrczniki lekcyj w owej

ksidze nosz jednostajny charakter—e tak powiemy 1 a t y n o-p o 1 s k o-

ruski. Jak naturalna, jzyk wykadów szkolnych — przewanie a-

ciski ; lecz, na podziw dla niewiadomego, ruszczyzna zajmuje tu, nie

drugie zaraz, ale ostatnie miejsce — najsabsze
; polszczyzna za —

tyle i tutaj swojska, takie bezspornie uznane prawo obywatelskoci

posiadajca, tak cywilizacyjnie nieodzowna, jak i w samym Kijowie.

Gdyby nie owe wyranie zaznaczone miejscowoci — Charków, Czer-

nichów, Kijów i Ukraina wogóle (pod panowaniem cesarzowej Anny)

gdyby nie pewne ustpy po rusku, po wikszej czci jako przy-

kady retoryczne, nadto w tómaczeniu notowane wokabuy, oraz po-

jedynczo rozrzucone wyrazy ruskie, obok polskich, lecz i cae jedno

intermedium ruskie — monaby przypuci, e ksiga owa powstaa

gdzie na Zachodzie Rpltej, w jakiem kolegium Pijarów lub Jezui-

tów. Bo te peno tu polszczyzny i to nietylko co do jzyka sa-

mego. Jest ona tu, powtarzamy, czem zupenie swojskiem. W tym
jzyku podawane tómaczenie wszelakich wokabu, scntencyj i przy-

kadów aciskich; w tym te jzyku wskazywane wzory do przeka-

dów na acin i ruszczyzn. Dalej — wzory retoryczne (praxis) listów

wszelakich, pozdrowie, przemówie. Wzory pism (odwoywa si,

prób i t. p.) do wysoko stojcych osób i instytucyj: wic nie tylko

do króla i dostojników oraz wadz Rpltej, lecz do hanów krymskich,

hospodarów wooskich, kijowskich hierarchów (archiepiskopa Rafaa
Zaborowskiego), a nawet czterech (greckich) patryarchów ekumeni-

cznych; nadto — do hetmana J. cesar. wiel. obydwóch brzegów Dnie-

pru, do generalnego obonego itd. Jedynie wzór podania do impera-

torowej (x\nny Iwanowny) — po rusku tylko. Nie inne te jak pol-

skie znajdujemy tam przysowia, odpowiadajce aciskim, zrzadka

tylko popierane ruskiemi ; a podobnie — bajki, podawane przyka-

dowo. Na zamknicie, przytoczymy tu jeden wcale charakterystyczny

ustp, z poród licznych w owej ksidze polskich przykadów retory-

cznych. Oto co czytamy w traktacie p. t. »Suppetia occupationum«

etc. z roku 1733: »Na co nam za nauk pielgrzymowa do Lwo-

wów i Krakowów odlegych, kiedy w domach swoich siedzcych

obdarzy nas Pan Bóg szczciem niewypowiedzianem — sawn nauk

wyzwolonych akademi w znatnym Kijowie— i w samych, zda mi si,

Atenach nie okae si insza mdro i wiato, do których puci-



wszy si wielu z Russii przez Kolchy, Pentapol , Theben i Me-

nabe, nie tylko nieoszacowane zdrowie utracili lecz i w wiary wi-
tej przeciwne bdy mizernie wgrzznli, nie po pas ale po same

wosy «.

Wszake i taka myl oto wypowiedziana nie inaczej jak po

polsku!



B.

Na Moskwie (w Rosyi).

Wpyw polszczy- Alma mater kijowska, w obydwóch swych sta-

zny wogóle. dyach — i jako kolegium mohilaskie i jako aka-

demia — bya gównym przewodnikiem wpywu kultury polskiej i na

Moskwie, resp. w nowo wydwigajcej si z azyatyzmu Rosyi.

Wpyw polski przenika tam pocztkowo niepostrzeenie, sto-

pniowo, powoli. Dawa si on dostrzega, dosy ju wczenie, w obja-

wach tak zewntrznego jak i wewntrznego ycia.

Oto^^^) w epoce Samozwaców — »moskiewscy ludzie « zblizka

przyjrzeli si Polakom i ich bytowi, a znajomo ta nie pozostaa oczy-

wicie bez wpywu na nich. Za cara Michaa Fedorowicza wpyw pol-

ski przebija si wprawdzie w oderwanych faktach tylko : lecz za to

panowanie Aleksego Michajowicza odznacza si ju szerokim jego

rozwojem. Pomogy temu wielce tak zewntrzne jak i wewntrzne
okolicznoci tego panowania , wród których, jak naturalna, pierwszo-

rzdnego byo znaczenia przyczenie Zadnieprza z Kijowem, prowa-

dzce za sob ów znany nam odpyw potny ku Moskwie wycho-

wanych po polsku tamecznych ludzi uczonych. W samej te Moskwie

jednostajnem dla Polski wspóczuciem byli przejci blizcy ludzie cara

Aleksego : i Miosawscy, i znakomity Naszczokin, i przeciwnik tego

Bogdan Chitrowo. Spowiednikiem tego cara by o. Andrzej Sawino-

wicz, który > spisa « kosmografi Bielskiego. Za jako blizcy ludzie

patryarchy Nikona znani s nietylko Rusini, lecz i rodowici Polacy,

pom. inn. Mikoaj Olszewski.

Syn i nastpca cara Aleksego Feodor by wogóle wielce przy-

chylnym wszelkim nowatorstwom zachodnim, a polskim i ki-

jowsko-ruskim w szczególnoci ^•'°). Wychowaniec Symeona Poockicgo,

wielbiciela Reja i Kochanowskiego, zna on dobrze jzyk polski i la-
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cin i lubi kijowskie ksiki oraz ukrainnych uczonych dziaaczy, któ

rzy mu te czsto pisma swoje — polskie i ruskie — powicali. Wie-

dziano na poudniu o tern dobrze, kiedy jeszcze by tylko carewiczem.

azarz Baranowicz posyajc utwory swe, powicone jemu wanie
i bratu jego Iwanowi, pisze do cara Aleksego: »Izdach (takowe) ja-

zykom polskim, izwiesten bo jem, jako carewicz Fedor Aleksieje-

wicz, ne tocziju naszym pryrodnym, no i lackim jazykom, cztet kny-

hy«
;
poczem dodaje, jakby dla mocniejszego uzasadnienia: »izdach ja-

zykom lackim, wiem bo jako Waszeho Preswitaho Weliczestwa syn-

klit seho jazyka ne hunszajetsia, no cztut knyhy i istorii lackija w sa-

dost'«. Zostawszy carem, podda si on tom swobodniej wpywom kul-

tury polskiej. Wiedziano te i w Rzymie nawet '*^'), e »Bojari Feo-

doro intensi erant ex eo, quod patrios mores penitus exosum polona

vestis et ornamenta deleverunt... Idem Feodor ecclesiam romanam cum

scholis Smolensei aedificare permisit«. Prawdopodobnie trzeba w tem

widzie wpyw ony jego Agapii Gruszeckiej, córki szlachcica smo-

leskiego. »Która to carowa ^^'^ bdc z porody od ojca polskiej, za-

mciem swem za cara Fedora wiele dobrego pastwu moskiewskiemu

przyniosa : naprzód ochobnie (t. j. suknie plugawe biaogowskie,

które na nie by naoy tyran car, e z wojska nie bijc si sromo-

tnie pouciekali), zrzuci namówia, kudy i brody goli, szable u boku

i kontusze polskie nosi ; a co wiksze — szkoy polskie i aciskie

na Moskwie zakada poczto..., które postpki w Moskwie jedni chwa-

lili, drudzy te niechtni z partyi Artemona (Matwiejewa) ganili, mó-

wic, e niezadugo lack wiar za swoimi factiami wprowadza na

Moskw, z Lachami spokrewnujc si jako car Dmitr Mniszkown po-

jwszy, zacznie «. Sabo za owa cara Fedora Aleksiejewicza do

wszystkiego, co polskie, bya powodem, i niektórzy pisarze katoliccy

(naprz. Kulczyski) uwaali go za przychylnego unii.

Wpyw na byt ze- Przechodzc do szczegóów wpywu polskiego

wntrzny. na Moskwie (w drugej poowie wieku XVII- go), za-

cznijmy od pomników bytu zewntrznego — budowli, mebli, ma-

lowide, rzeby drzewnej, odziey — w których on si tyle uwydatni,

co i w literaturze. Otó ^^^) ju Samozwaniec wzniós sobie d w o-

rzec (paac) w polskim stylu. Dalej, pomijajc fakty inne, wskaemy,
e naprz. za Aleksego Michajowicza we dworcu carskim, w latach

1662 i 1668, roboty rzebiarskie, zocenie, malowida wykonywane
byy przez polskich artystów. Z malarzy znani s z nazwy: Stani-

saw opuski szlachcic smoleski (1656), Jan Mirowski (1670) i Szy-

mon Lisicki, który (1684) malowa na cianie dworca fresco sd osta-
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teczny. Jak naturalna — carów naladowali bojarowie. Dom Artemona
Matwiejewa, jego podarunki carowi Fedorowi dostatecznie wiadcz
o wpywie zachodnim. Wspaniay dwór Wasila Wasil. Golicyna, czo-

wieka wysoko na swój czas wyksztaconego, wzniesionym zosta przez

jakiego mnicha Polaka w stylu zachodnim i urzdzonym te by po

zachodniemu, z obszern bibliotek. Bya te przy nim chorgiew
skrzydlata, naladujca usarzy polskich. U Matwiejewa i Golicyna

byo wiele obrazów, malowanych przez Polaków. Co wicej, dziki

polskim drzeworytom i obrazom, przenikn wpyw zachodni i do mo-

skiewskiej ikonografii. Bezskutecznem si te okazao przeladowanie

religijnych obrazów polskich przez patryarch Nikona. Carewna Zofia

posiadaa pom. inn. obraz Bogarodzicy Czstochowskiej — ju i6S6 r.

Wpyw polski odbi si nawet w ornamentacyi renesansowej pyt gro-

bowcowych, czego jako wzór moe suy choby pyta nad grobem

Arsenja episkopa pskowskiego (j 1682) z napisem w jzykach: gre-

ckim, aciskim, niemieckim i polskim. O wprowadzeniu odziey
polskiej za cara Fedora juemy wspominali ; lecz pierwej jeszcze po-

czto j ju naladowa. Niemniej te i na muzyce musia si odbi
wpyw polski. Nazwy »organistów« przy dworze cara Michaa Fedo-

rowicza — polskie: Proskurowski, Zawalski (1637); Szymon Gutow-

ski (1639), który potem robi carewiczowi Piotrowi »klawikordy i cym-

bay«. W r. 1677 znany organista Wasilewski ze Smoleska. W 1675 r.

Stefan Czyyski, z ziemi lwowskiej, zajmuje si spraw teatru w Mo-
skwie. Jednem sowem wszdy widoczny wpyw polski w zakresie ze-

wntrznego, powszedniego bytu ; lecz o ile wikszy w sferze bytu

duchowego, w zakresie owiaty, pimiennictwa — czego te nastp-

nie tu dotkniemy.

Wpyw na ycie Wpyw wewntrzny, umysowy, w zakresie pi-

umyslowe. miennictwa, szkó i owiaty wogóle wyraa si,

bezporednio a wydatniej, przedewszystkiem w nauce jzyków — a-

ciskiego i polskiego oraz w tómaczeniu pism latyno-polskich ^*"). Ju
Iwan Grony zna chyba jzyk polski : dowodzi tego zdaje si wia-

dectwo Rokity. Rokita ów *^'^), Jan z imienia, Czech rodem, by to

minister braci czeskich w Polsce od 1569 (f 91); jako kaznodzieja na-

dworny Rafaa Leszczyskiego w czasie jego poselstwa 1570 do Mo-

skwy, mia rozmow z carem — teologiem, któn^ spisa potem po

polsku, a nastpnie Lasicki przeoy na jzyk aciski. Otó rozmo-

wa ta — jeli nie bya prowadzon czysto po polsku — to z polska

przynajmniej. Car ów teolog zamyla nawet zaoy u siebie szko
acisk. Przeciwnik za jego gony knia Andrzej Kurbski po-
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siada ksiki aciskie i polskie — jeszcze przed ustpieniem na Li-

tw. A nie byy te ksiki polskie wogóle rzadkoci na Moskwie
ju na pocztku drugiej poowy w. XVI- go, kiedy r. 1557 Anglik

Gautry nabywa a w Woogdzie, pom, in. »Nauk krótk ku czyta-

niu pisma polskiego «. Do rozpowszechnienia znajomoci jzyka pol-

skiego na pónocy niepomau zapewne przyczynili si ocalali z or-

szaku Samozwaca Polacy, wród których miao by 27 »mudreców«

nauczycieli.

Polszczyzna na Z now dynasty Romanowych znajomo polszczy-

dworze carskim etc. zny na Moskwie jeszcze bardziej si wzmoga ^^^).

Ulubieniec cara Aleksego Michajowicza Al. awr. Ordin - Naszczo-

kin, który sam nauczy si po acinie od swego ojca, chcc da wy-
sze wychowanie wasnemu synowi, otoczy go jecami polskimi ; ten

za uciek by nastpnie (1660) na czas do Polski, podobnie jak znany

Kotoszychin, przejty ideaami kultury zachodniej. Do wzmocnienia

wpywu jzyka i pimiennictwa polskiego za cara Aleksego przyo-

yy si niepomau cise stosunki z Polsk, tak w czasie wojny —
przy nieustannych ukadach o pokój, jak i w czasie pokoju — przy

pertraktacyach o alians cilejszy, oraz wybór cara czy jego syna na

króla. Std nawet jzyk sam moskiewsko-ruski »zapstrzy si poloni-

zmami«. Dosy jest przeczyta listy i relacye rezydenta carskiego

w Warszawie Tiapkina, aeby si przekona o potdze wpywu pol-

skiego na ów jzyk moskiewsko-ruski, oraz — jak ten wpyw uwy-

datnia si niewiadomie, nieodparcie w samej mowie prawego Mo-
skwicina. Tiapkin za wanie by rdzennym, jeli tak rzec mona,
Moskwicinem, umiera w Polsce z tsknoty za krajem rodzinnym, nie

móg si zy z Polakami, patrzy na nich z najciemniejszej strony

;

a tymczasem pocz pisa nawpó polskim jzykiem i odda syna do

kolegium polskiego. Syn te ów jego nastpnie umia ju powita no-

wowstpujcego na tron króla Jana III-go mow, podug ówczesnego

zwyczaju, z aciska polsk. Co pisa (167 1) azarz Baranowicz do

cara Aleksego o jego bojarskim »synklicie« ju wiemy; wiemy, i
»lackie« — i jzyk i pisma — byy tam »w sadost'«. Bojarowie te,

moniejsi rzecz naturalna, za domowych nauczycieli swych synów, trzy-

maj pospolicie wyksztaconych po polsku Rusinów albo i rodowi-

tych Polaków — czasem. Tak oto kn. Borys Golicyn, znajcy sam
jzyk aciski, trzyma u siebie polskich nauczycieli domowych, jak

i muzykantów. Andrzej Artem. Matwiejew, ma przy synu swym, dla

nauczenia go aciny etc, Polaka Jana Poborskiego; sam za, dostaw-

szy si na wygnanie, pisze ywoty w. w jzyku polskim tyle, co



— 267 —

w aciskim i ruskim. Zrozumiaem to jest ze strony bojarów, gdy so-

bie przypomnimy, jak sama rodzina carska bya dla polszczyzny uspo-

sobion: przyjmowano tam uprzejmie powicane czonkom jej pisma

polskie uczonych kijowskich i znano jzyk tyle, e naprz. najstarszy

syn carski Aleksy Aleksiejewicz rozmawia z posami polskimi, nie-

tylko po acinie lecz i po polsku.

Przy nastpcach Aleksego Michajowicza polszczyzna nabraa

jeszcze wikszej na dworze carskim wzitoci '^'). Krzysztof Grzymu-
towski, wojewoda poznaski, pose Jana III-go do carów Iwana i Pio-

tra Alcksejewiczów, (imieniem których, po mierci znanego ze swych
polskich usposobie brata Fedora, rzdzia siostra ich Sofia), moe ju
mie do nich uroczyste mowy, 21 i 22 Lutego 1686 r. wprost po pol-

sku — zlekka tylko ruskimi zwrotami przetrcane. O samej za ca-

rewnie Zofii jeden ze wspóczesnych powiada, e »ksigi ywotów
witych po polsku czyta, co Baranowicz wierszem wyda «. Co wi-
cej, znany jej faworyt kn. Wasilij Was. Golicyn proteguje nawet 00.

Jezuitów, którzy dopiero po jego upadku 1690 r. zostali z Moskwy
wygnani.

W szkoach. Nie zapominano o polszczynie i przy zaprowadzaniu

szkó na pónocy ^•*'^). W projektowanej ju za cara Fedora Aleksieje-

wicza w Moskwie akademii miano uczy jzyków : sowieskiego,

ellino-greckiego, a obok nich — polskiego i aciskiego, Wogóle za
wychowacy akademii kijowskiej, którzy dostawali si na wysokie hierar-

chiczne stanowiska na pónocy, zakadajc szkoy przy swych kate-

drach, wprowadzali w nich pospolicie nauk nietylko aciny lecz

i polszczyzny. Nawet w szkole . Dymitra, zaoonej przeze, ju na

pocztku w. XVIII-go, w dalekim od Kijowa Rostowie »merskim«,

uczono obok greki i aciny, jzyka te polskiego.

U ludu moskiewskiego. Skutkiem tak silnego oddziaywania polszczyzny wo-

góle, zjawiaj si i ród ludu moskiewskiego, za cara Aleksego i pa-

tryarchy Nikona, polskie i poudniowo-ruskie » wiersze « ; a co bardziej

jest zastanawiajcem i w pieniach tego ludu dopatrzy si daje

wpyw polski ^'•'^).

Wpywowi owemu przypisa te naley, e z inicyatywy na pe-

wno wychowaców kijowskich, ju nawet pod koniec pierwszej po-

owy w. XVIII- go wchodzi we zwyczaj pisanie russzczyzny aciskicmi

czyli polskicmi literami '***"). Tak uytemi s te litery w rkopisie Sy-

mona Azarjina 1645 oraz w zbiorze p. t. : »Kniga step.« Wereszczagina
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1044. ^ nadto w zbiorze p. »Kniga rodos. doma okolnicz. Aleks. Petr.

Hoowina* a. D. 1685."

Ksiki polskie O upowszechnieniu na Moskwie w w. XVII ksiek
w bibliotekach polskich i aciskich niech wiadcz przykadowo na-
moskiewskich. nastpujce fakty ^oi):

Oto w r. 1653, na rozkaz carski, kn. Repnin Oboleski naby:
Leksykon sowiano-ruski, Kronik Piaseckiego, Kronik Gwagnina,

Dykcyonarz niemiecko-atyno-polski (gdaski), Bibli polsk, Opis Pol-

ski, Ksig konstytucyj. W roku 1669 Ordin Naszczokin sprowadzi

z zagranicy (z Polski?) 82 ksiek aciskich. W zbiorze patryarchy

Nikona, podug opisu 1675 r., znajdoway si pom. in.: Pielgrzymka

do Ziemi w. ks. M. Radziwia i Biblia Wujka. W bibliotece Pawa
metropolity sarskiego i podoskiego nastpujce ksiki polskie, wród
in. : Baroniusz, Mesyasz prawdziwy— Galatowskiego, Gramatyka Donata

acisko-polska, Synonima polsko-aciskie, Lutnia Apollina — Bara-

nowicza, ywoty witych — tego, Knapiusz, Kamie (Lithos). W bi-

bliotece za Artemona Matwiejewa, podug opisu 1677 r., pom. in.

:

Hippika, ywoty .. Kronika Kromera, Polityka Arystotelesa, Prawo

magdeburskie. Kronika Bielskiego, Kamie (Lithos), Krótki opis kró-

lów polskich. W r. 1678 car Fedor Aleksiejewicz nakaza posom
swym Buturlinowi i inn. postara si »wsiakimi mierami« o zdobycie

ksiek w jzykach aciskim i polskim, «na ukoryznu ot Jezuitów*.

Symeon Poocki (1680), w przedmowie do swego rymowanego Psa-

terza, wskazujc przyczyny, które go pobudziy do tej pracy, powiada

:

wielu w krajach Maej, Biaej, Czarnej i Czerwonej »Rossii«, najbar-

dziej za Wielkiej Rossii, w samem stoecznem miecie Moskwie,

»wozlubisze sadkoje i sohasnoje pienije polskija psatyri, stichowi pre-

oennyja, obykosza tyje psalmy pieti«. Co zrozumiae, gdy si przy-

pomni choby uwag Van Klenka z r. 1676, e znaczniejsi na Mo-
skwie ludzie trzymaj w swych domach polskich muzykantów, którzy

ich ucz gra na rónych instrumentach, a nie mniej ucz ich pie-

wu. W spisie ksiek Zaikonospaskiego monasteru z r. i68g znajdu-

jemy: 125 polskich i 474 aciskich. Z polskich ksiek bardziej cha-

rakterystyczne : 3 Elementarze, Donat, Wersyfikacya, 2 arytmetyki,

Geometrya, Ksiki 2 doktorskie. Trawnik, O cieplicach, O postpku
wojennym, O postpku sdowym, Ustawy (róne) Rpltej, Wytworny
Pohtyk, Monarchia turecka, Wojna domowa, Marcin Bielski etc. U kn.

Wasila Golicyna, faworyta carewny Sofii, znajdoway si w bibho-

tece pom. in. : Królowa Olunda, O Magiellonie królewnie, Gamatyka
polska i aciska, Historya pimienna (?) jzyka polskiego. W carskiej
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za bibliotece koca XVII w. widzimy ksiki, wzite z » Poselskiego

Prykazu«, stanowice gównie (aciskie) oryginay dokonywanych

przekadów.

Przekady z pol- Nie inaczej te, jak tylko znaczniejsza cz
skiego. naukowego dorobku i wogóle wiedzy Zachodu, jak

pimiennictwo moskiewsko- ruskie przyswoio sobie drog tomacze
z obcych jzyków, w cigu XVII i na pocztku XVIII-go wieku,

nabyt przez nie zostaa, porednio czy bezporednio, z zasobu litera-

tury polskiej. Tómaczono bowiem waciwie, za nielicznym wy-

jtkiem z niemczyzny, tylko z jzyków aciskiego i polskiego; z tego

ostatniego za przewanie, bo i z natury rzeczy by dostpniejszym

i przedstawia tre, ywiej mogc obchodzi ssiednie spoeczestwo.

Wreszcie nie moemy zapomina, e by to wynik pracy Rusi pol-

skiej w znaczniejszej mierze, nabytek ogólnie ruskiego ówczesnego

pimiennictwa, z którego Moskwa, jako z gotowego, porednio ju
tylko korzystaa — nie zdolna w dugie czasy zdoby si na wa-
snych w tym zakresie pracowników. Ru j wic w tym razie wy-

rczaa, nie potrzebujc ju waciwie, po rozpowszechnieniu wród
niej znajomoci jzyka polskiego, przekadów li dla samej siebie.

Tómaczenia z polskiego rozpoczy si na Rusi ju od po-

owy w. XVI-go niemal; wyraniej przecie wystpiy w ostatniem

tego 25-leciu. Tak ^^2):

W r. 1 58 1 przetómaczony zosta przez Niegalewskiego »Nowy
Testament* Czechowicza, wyd. 1577 r.

;

w r. 1584 przeoy szlachcic litewski Ambroy Brzeewski

»Kronik wiata« Marcina Bielskiego, któr mia z upodobaniem czy-

tywa Iwan Grony
;

w r. 1588 Stanisaw Staczewski przetómaczy dla wojewody

sierpuchowskiego Buturlina »Leczebnik« (? wydany póniej przez

Siennika)
;

w r. 1599 przeoono Konrada Likostena »Kronik cudów nie-

bieskich i ziemskich*.

Do koca tego wieku XVI-go odnie naley tlómaczcnie »Hi-

storyi spraw Atyli króla wgierskiego* (Kallimacha, po polsku Cypr.

Bazylika 1574).

W pierwszej poowie w. XVII-go atoli nie wiele jeszcze pod

tym wzgldem zrobiono. Tak oto ^^^)

:

Na pocztku togo wieku miano przetómaczy jak cz ^^ Kro-

niki* Stryjkow.skiego
;
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w r. 1607 tómacz »Poselskiego prykazu« Teodor Hozwiski
przeoy z polskiego »De contemptu mundi« papiea Innocentego III;

w r. 1645 Warsonofij Lecewicz przetómaczy z polskiego te
» Obraz wiecznoci* Hieronima Drexeliusa S. J.

;

w r. 1649 wydano po polsku »Gramatyk acisk«, z tóma-

czeniem ruskiem obok.

Zato w trzeciej wierci XVII-go w. i wogóle za panowania

cara Aleksego Michajowicza dziaalno w zakresie tómacze z pol-

skiego wzmaga si znakomicie. Oto ^^^)

:

Pomidzy r. 1652 a 54 zrobiony zosta wypis po rusku, z pe-

wnemi zmianami, z Gwagnina » Kroniki Sarmacyi europejskiej «, (wyd.

161 i) przez Symona Azarjina prawdopodobnie;

w r, 1655 patryarcha Nikon kaza mnichom Iwerskiego mona-

steru przetómaczy »Knigu polskoj pieczati Istoriju« (?) i po dokona-

niu przekadu przysa mu takowy

;

w r. 1657 przetómaczono » Zwierciado ywota czowieka chrze-

ciaskiego«, z polskiego wydania 1577, Drexeliusa — bodaj czy nie

w Czerniehowie

;

w r. 1664 przeoono »Matematyk«, z jzyków greckiego, aci-
skiego, woskiego i polskiego na jzyk sowiaski w Moskwie: a za-

pewne i inne te podrczniki arytmetyki byy tómaczone z polskiego

lub aciskiego w XVII i by moe w XVI w.

;

w r. 1661 Symon Azarjin zoy w Troicko-siergijewskim mona-

sterze tómaczenie «Lithosu« Piotra Mohiy ; a nadto znajdowao si

w owym monasterze tómaczenie »Perspektywy« Kassyana Sakowicza;

w przecigu czasu od r. 1665— 67 uoono podug Merkatora

i Bielskiego Opis wiata o 76 rozdziaach;

w r. 1668 przetómaczono »Kronik« Stryjkowskiego

;

w r. 1673 — Powie z czasów Dagoberta króla francuskiego;

w r. 1675 — Bajki Ezopa (w Symbirsku), oraz — »Królow
Olund.

Najwicej przecie tómacze z polskiego dokonano w cigu
ostatniego 25-lecia XVII-go w. Tak ^"^)

:

W r. 1676 przetómaczono w Moskwie »Ekonomik« (Domostroje-

nije) Arystotelesa — staraniem stolnika Fed. Gryg. Bogdanowa

;

w r. 1677 — Powie o rzymskim cesarzu Ottonie;

w tyme 1677 r., na rozkaz cara Aleksego Michajowicza, prze-

oono » Zwierciado wielkie « (Ziercao wielikoje), dzieo nadzwyczaj

rozpowszechnione

;

nadto przetómaczono (Jan Rudeski) »Histor o piknej Me-

luzynie

;
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w kilku odpisach rónych

;

w r. 1678 »Dwór cesarza tureckiego« Starowolskiego, tlómacz.

moe przez znanego i skdind o. Teofana

;

nadto — Urywki z Baroniusza Annaów — pr/y bogosawie-
stwie Józefa metropolity razaskiego

;

»Facecye albo arty polskie

«

i »0 poprawie rzeczypospolitej« (O gradanskom soytii) Mo-

drzewskiego, z polskiego przekadu 1577 Cypr. Bazylika:

w r, 1679 Mikoaj Dylecki przetómaczy wasn, dokonan
w Wilnie, prac, któr p. tyt. »Idjeja grammatiki musikijskoj« ofiaro-

wa G. D. Strogonowowi w Moskwie

;

w r. 1682 przeoon zostaa pierwsza ksiga »Kroniki« Stryj-

kowskiego »ot sawiano-polskawo na sawiano-rossijskij — »prac i sta-

raniem* Andrzeja yzowa, stolnika J. cars. przewiat. wielicz..

Jednoczenie dokonany inny przekad teje kroniki, lecz lichszy

daleko.

Nadto, w tyme roku, uoono »Kronik o ziemi polskiej z hi-

storyków polskich krótko zebran i ruskim jzykiem spisan « ;

w r. 1683 wspomniany wyej yzów przerobi nanowo »Dwór

cesarza tureckiego « Starowolskiego, z wyd. 1649 r.

;

nadto — wydano w przekadzie »abd « Galatowskiego, 1679 r.;

w r. 1685 przeoono »Zodyak chrzeciaski« Drexehusa

;

za, w tyme roku, w Moskwie tómacz S. Hadzieowski przeo-

y 4 ksigi »Hippiki « (Dorohostajskiego ?)

;

Nie póniej te ni 1686 r. przetómaczona zostaa Nie wiejskiego

»Kometa 1680 r.«;

w r. 1687 przeoono Mik. Radziwia — » Pielgrzymk do Zie-

mi w.« :

w r. 1688 Teofan przetómaczy: »Dezyderyusza« kardynaa Bel-

larmina — i w tyme roka »Sonecznik« Drexeliusa

;

z tego te czasu datuje »Sownik polsko- ruski «

;

w r. 1689 przetómaczona zostaa cze^ »Annaów « Baroniusza,

w skróceniu Skargi — moe przez Andr. Artem. Matwiejcwa.

U kn. Was. Was. Golicyna (do 1690) byy tómaczenia z polskiego:

»Alkoranu Mahometa* i »Historyi o Magellonie królewnie*;

Okoo r. 1690— 91 kn. M. Krapotkin tómaczy w Biehorodzie

»Apophtegmata« i inne urywki;

w r. 1 69 1 przeoono »powie o Apolloniuszu Tyrskim
;

nadto — Teofan przetómaczy »Dzieje rzymskie^ z wydania kra-

kowskiego, 1663 r.

;
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z tego czasu pochodzi »Bukwar« (elementarz) sawiano-greko-
atyno-polski, nb. w Soowieckim monasterze na Biaem morzu;

w r. 1696 przeoono »Kalendarz« Sowakowskiego

;

w r. 1698 z krakowskiego wyd. 1565 r. (?) »Prochadnyj werto-

grad«, leczebnik

;

nadto — Teofan przetómaczy pismo » Prawdziwa wiara staro-

ytna « (Gizela?);

w r. 1699 przeoon zostaa » Arcliitektura cywilna«, wybrana
z Bellaryusza i in. przez Kaspara Barkleja— staraniem kn. Dohorukowa.

Do XVII-go te wieku mog by zaliczone nastpujce tóma-

czenia, których data nie da si cile okreli. Tak pom. in. ^°^)

:

»Ekonomika « (Domostroj) w pytaniach i odpowiedziach

:

»Rada wojskowa« Bartosza Paprockiego;

»Historya króla Wadysawa IV-go« Gorczyna;

»Powie o Skanderbegu królu albaskim « Bielskiego (? Cypr.

Bazylika).

W kocu w. XVII-go przetómaczono ^^^) »Kronik» Piaseckiego.

Lecz nie przestano przyswaja sobie, przez tómaczenia, pism

i dzie w jzyku polskim wydawanych — jeszcze i na pocztku wieku

XVIII-go. Na dowód par przykadów nam wytarczy. Oto znane s ^'^y.

z r. 1704 »Julius Florus«, w Moskwie;

z r. 1706 » Owidiusz «, rkopis którego nalea do w. Dymitra

Rostowskiego

;

z r. 1708 » Kuryozy polskie « wydania Jana Zaiczyca.

Ale, jak to ju widzie moglimy ród powyszego wyszczegól-

nienia, nie tylko dziea powaniejszej treci przyswajano sobie na Mo-
skwie, z zasobu pimiennictwa Zachodu wogóle, drog tómacze
z polskiego wyczniej

;
przyswajano te sobie zarówno i utwory lite-

ratury nadobnej, powieci. Dotknijmy tego jeszcze paru .sowy.

Oto ^°^), poczynajc od romansu rycerskiego, zaznaczy naley, e
poniechany dawno na Zachodzie, doznawa on na Moskwie, za po-

rednictwem tómacze z jzyka polskiego, wielkiej wzitoci jeszcze

w drugiej poowie wieku XVII-go. wiadcz o tem chociaby liczne

odpisy tómacze podobnych, znajdujce si nawet pomidzy ksikami
carewiczów, pod tytuem »pociesznych ksig«. Za porednictwem

tyche tómacze spoeczestwo moskiewskie poznao si te i z po-

wieci moraln. Ju na pocztku w. XVII-go, wspominany wyej
tómacz z greckiego i polskiego jzyka Teodor Hozwiski przetóma-

czy, nad to comy wskazali, i Bajki Ezopa, Nastpnie, w cigu w.

XVIII-go, tómaczono z polskiego ogromne redniowieczne zbiory
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powieci moralnych; jak, zaznaczane ju po czci w powyszem wy-
szczególnieniu »Gesta Romanorum«, » Zwierciada*, »Apophtegmata«

t. j. zbiory anegdot o znakomitych ludziach etc. Nakoniec tómaczone
byy z tego jzyka zbiory »Facecyj« t. j. opowiada zabawnych etc.

Co nastpnie stao si podniet do prób powieci oryginalnej ro-

syjskiej.

Wogóle za tómaczenia owe, razem wzite, dokonywane
oczywicie przez Rusinów przewaniej, a moe i po wikszej czci
przez wyChowaców kijowskiego kolegium i jego filij moralnych,

zapoyczay wprawdzie tre o charakterze scholastycznym ; ale n i e

pozostay bez powanego wpywu na rozwój umysowy spoecze-
stwa rosyjskiego. Suszna bowiem uwaga ^'°), e »wnoszc nowe wia-

domoci i szczególn dyscyplin umysow w zakres przewiadczenia

narodu , dotd bawicego si literatur byzantysk , scholastyka

(ogóem) wprowadzaa strumie pewnej wieoci, pewnego ruchu

naprzód «.

Handel ksigarski. Pomidzy innemi wiadczy te o wpywie pol-

skim na pónocy i sam oywiony handel ksigarski Kijowa i Lwowa
z Moskw w XVII w. Nie od rzeczy wic bdzie dotkn tego nieco

szczegóowiej ^^^). Oto midzy ksikami, stanowicemi przedmiot tego

handlu byo dosy polskich i w Polsce drukowanych. Ale wadze
moskiewskie, a raczej duchowiestwo, któremu oddan bya cenzura

tych ksiek, nie jednakowo wzgldem nich postpoway. Tak naprz.

na pocztku w. XVII-go swobodnie kryy po Moskwie druki pol-

skie i ruskie, »biaoruskiemi« zwane; lecz patryarcha Filaret, po po-

wrocie z niewoli, przejty nienawici ku wszystkiemu, co z Polski

pochodzio, pocz stawia temu przeszkody. W 1627 r. wydanym na-

wet zosta ukaz, aby »wpred' nikto nikakich knig litowskija pieczati

nie pokupali«. Póniej przecie, za patryarchów Joasafa i Josifa nakaz

ten zwolniono. Gdy za Kijów przyczono do Moskwy, wtedy druki

ruskie, a z nimi i polskie, stay si wcale czstymi tam gomi. Ba-

ranowicz, Galatowski, Gizel bardzo gorliwie o to si starali, eby ich

dziea szerzyy si na pónocy ; cignli std bowiem nawet korzy
materyaln. Ale najwicej, i bez adnej przeszkody, sprzedawano w Mo-

skwie ksiki z drukar kijowskich od czasu , kiedy cenzorem

tych ksiek zosta Symeon Poocki, nauczyciel carski a znany ze

swych zachodnich aspiracyj. Tak w r. 1672 z Kijowa, z pieczarskiego

monasteru, przysano duy transport ksiek — 539 egzemplarzy, po-

midzy któremi byo : 50 polskich elementarzy, 7 ksiek polskich,

treci nicpodanej, troch aciskich, reszta przewanie treci duchownej.

AKADEMIA KIJO(VSKA. iS
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po polsku i po rusku. Od marca do lipca sprzedano z tego : 30 ele-

mentarzy polskich i okoo 200 ksiek innych, a w liczbie tych bya
do znaczna ilo polskich Baranowicza i Galatowskiego (naprz. y-
woty witych, Lutnia ApoUinowa, Messyasz i t. p.). W nastpnym

(1673) roku Gizel przysa do Moskwy ksiki rónej treci na sprze-

da
;
przewanie byy to druki kijowskie — znów elementarze polskie,

aciskie, ale znajdowaa si pomidzy nimi i gramatyka sowiaska,

drukowana w Krzemiecu. W r. 1675 Baranowicz przysa od siebie

Symeona Adamowicza z ksikami do Moskwy, które si tam powoli

podobnie rozeszy. Przy okolicznoci te zaznaczymy na tem miejscu,

e ^^^) pierwej jeszcze, w r. 1671, Galatowski prosi dumnego djaka

Artemona Matwiejewa o wyrobienie mu zasiku stu rubli z carskiej

»kazny« na druk jego »Messyasza« — po polsku i po acinie.

Drukarstwo. Nawet drukarstwo rosyjskie nie obyo si bez Pola-

ków ^^^). W zaoonej, na danie Piotra I, okoo 1700 roku drukarni

sowiaskiej Tessynga w Amsterdamie, ukadaniem i wydawaniem pier-

wszych wychodzcych tam ksiek zajmowa si Polak Eliasz Kopi-

jewski — »Polonus in praesentiam habitans Amstelodami«, jak zazna-

czono w przywileju rzeczypospolitej holenderskiej, danym mu na dru-

kowanie ksiek ruskich. Nadto Kopijewski ów, na danie cara, dawa
lekcye bawicym w Amsterdamie modym moskiewskim kniaziom

i bojarom (jak kn. Szczerbatow i Satykow). Z czasem zaoy on

w Amsterdamie wasn drukarni. W wydanej tam, pom. in., pracy

»0 djele woinskom« zuytkowa on, jako tómacz, i Starowolskiego

»Institutiones rei militaris«.

Wynik ostateczny. W ostatecznym wyniku, najprzód scholastyczna lite-

ratura w tómaczeniach, dalej nowe pierwiastki wprowadzane w sfer

tak yciow wogóle jak i jurydyczn wyczniej — choby przez » Uo-
enije« cara Aleksego Michajowicza, dokonane, jak wiadomo, pod

silnym wpywem Statutu litewskiego, nakoniec szkoy urzdzane po-

dug wzoru zachodniego, kijowskiego : wszystko to razem wzite, po-

mijajc ju inne nadto czynniki, nie mogo nie zapewnia polszcz y-

nie doniosoci potnego, w cigu XVII- go w., oddziaywania na

Moskw. Skutkiem czego, rozbudzajcy si tam coraz silniej, ruch re-

formacyjny odbywa si nie w innym duchu jak w polsko-kato-
1 i c k i m ^^*). Wprawdzie nie brak objawów, e cerkiew moskiewska

niejednokrotnie przychylniej patrzya na luterastwo ni na katolicyzm

;

ale ostatecznie duch katolicki przemóg pod koniec w. XVII-go i na-
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prawd dominowa jeszcze pomidzy wysokimi hierarchami tej cerkwi

na pocztku w. XVIII-go, czego stanowczym wyrazem jest »Kamie
wiary« Stefana Jaworskiego ^^"'j. By to, jak wiemy, Rusin, wychowa-
niec kijowski; ale te gówni krzewiciele na Moskwie ducha za-

chodniego, poprzednicy i pomocnicy reform Piotra, pocztkowo nie

majcych charakteru radykalnego, byli podobnie Rusini. Nie prze-

czymy, zdarzao si , e ^*^) »i iz carstwujuszczago grada Moskwy
Junoszy niecyi woschotjesza otiti w polskoje kralestwo radi uczenija

atinskago...«, skd potem przynosili »rzymskie herezye«; ale wypadki
podobne byy chyba rzadkie. Mimo wszystko, w istocie przecie, wpyw
polski, jako taki, dozna stanowczego ciosu ju przez upadek care-

wny Sofii i jej stronnictwa. Mody car Piotr ^'') by innych usposo-

bie : wpywowi Zachodu wogóle wcale nie zostay zamknite wie-

rzeje — owszem ; ale powoli wpyw katolicki ustpi musia pier-

wszestwa niemiecko-protestanckiemu. Dugo jeszcze prze-

cie ywem byo na pónocy interesowanie si pimiennictwem pol-

skiem. Pominiemy, i w bibliotece nieszczsnego carewicza Aleksego

Piotrowicza (f 17 17 r.), z 265 tomów, znajdoway si ^''')
i polskie

dziea religijne, jak ywoty w. Skargi, Fortuna albo szczcie (1690),

Kazania (i6g8). Praktyka ywej wiary i t. p. Za syna jego cara Pio-

tra II-go, posiada miasto Moskwa ^^^) ksiek polskich tyle, e moe
je zbywa na Ukrain: w r. 1728 mody Jakób Markowicz, syn pu-
kownika ubieskiego Andrzeja, nabywa tam, pom. inn. 6 ksiek
polskich : Speculum Saxonum, Konstytucye koronne, Statut litewski,

Twardowskiego pisma, O pastwie tureckiem i Polityk Arystotellesa.

Na samej za Ukrainie zadnieprskiej, rozwierajcej coraz szerzej wrota

jzykowi rosyjskiemu, spieszy si zdaj z przyswajaniem ruszczynie,

najbardziej obchodzcych tameczne spoeczestwo, utworów history-

cznych polskich. Tak oto ^'^") Stefan ukomski obony puku pryu-

ckiego zajty jedynie tómaczeniem i przeróbkami prac tego rodzaju:

za modu przekada (1738) »Dyaryusz« Okolskiego ; w wieku pó-

niejszym (1770) tómaczy Zapiski Tytowskiego oraz Twardowskiego

»Wojn domow« (to jednak zagino), co wicej ukada »Sobraiiije

istoriczeskoje...« z ksig Gwagnina etc.

Na zamknicie ostateczne nakrelonego tu historycznego zarysu

powtórzymy chyba tylko, comy ju na wstpie z góry zaznaczyli,

e oto, mimo wszystko, mielimy prawo Akademi Kijowsko- Mohi-

iS*
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lask, ile instytucy latyno-polsk przewanie, uwaa za nalec
integralnie do grona wyszych zakadów naukowych Rpltej wogóle,

w prostem czego nastpstwie obowizani byhmy poda jej te dzieje

za cay przecig nawet odrbnego jej istnienia, w splocie jubi-

leuszowym odnonych prac monograficznych — ku uczczeniu p ó 1 1 y-

sico-lecia macierzy duchowej Kopernika.

» el^5^—

»
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=") Ibid. t. I, str. 213.

^') »3an. pycc. upaii. iukojih* Char. 144; » Dzieje reformacyi w Polsce* Bukows. I, 335.

") »CKa;taiiii ku. A. KyjwcKaro* — t. II, 155.

'^*) »Obraz Litwy« Jaroszew. cz. III, str. 88 — 94; »Hist. lit. pols.« M. Wiszn. VIII, 340.

'*) »KioncKaH aKaACSiii un mop. iid.ioiimili XVII is.« Pitrowa — str. 60, 61.

''*) »Exegesis«.

^^) »Obraz I^itwy* J. Jarosz, cz III rozd. IV; »Dawna Polska- Adr. Krzyan. cz. II od

str. 5 pas.

•"*) »Kazania przygodne* etc. str. 373.

"») »Kmu. aica,!,. XVII n.« Pitrowa — 62, 63.
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"') sAnnales ecclesiae ruthenae* p. 274.

^') »ApxnKB B3ro-3ana;]poi Poccin* cz. I, t. I, str. 67.

^'^) »CKa3. KH. A. Kyp6cKaro« (1843) str. 276 — 8.

'^) »KieB. Ak. xvii b.« — Pitrowa str. 61.

^*) sKt HCTopin lesynTOBT) Kh .mTuBCKopyccimxT3 3cmjhxt. bTj XVI b.« Lubowicza str. 2 etc.

^*) »KieB. Ak. XVn b.« — Pitrowa str. 63, 64.

'^) sStefan Batory* Winc. Zakrzewskiego str. 86.

3^) »Dzieje kocioów wyzn. helwec. w M. Polsce* J. ukasz, pas. ; »D. k. wyzn. helw. w Li-

twie* J. uk. pas.

^^) »Dz. ko. w. helw. w M. P.«, oraz — »w Lit.« ukasz. »Coi]pHiaHCTBO« Or. Lewic. pas.

3^) sHist. szkó« J. ukasz, t. I, 70, 355 etc. »CommiaHCTBO« Or. Lewic.

*") »yHiii« Oresta Lewickiego, str. 11— 14.

*') »Aktbi 3anajH0ii Poecin« t. IV, nr. 149, str 204, 205.

*^) »Spory o uni« A. Brucknera — w »Kwart. hist.« 1896, t. X, zesz. 3-ci, str. 643; »Rzut

oka na wewntrzny stan cerkwi ruskiej* ks. Likowskiego — recenz. A. Prochaski —
ibid. 675.

") sHist. lit. pols.« M. Wiszn. t. Vin, 266.

**) »Spory o uni« A. Briick. str. 643.

45) Ibid.

*^) »ncTopia ymn* Bantysza-Kamieskiego — 69.

*^) »ymH« Oresta Lewickiego, str. 13.

*^) sAkth Sana^HOi Poccin« t. IV, nr. 32, str. 42.

*^) »Spory o unic« A. Briick. 644.

*") »3an.-pyc. npaBoci. iiikojibi« Char. 225— 235; 277—287.

^*) »AKTbi Ban. Poccui« t. IV, nr. 93.

*^) »naMHTmiKn« t, III, odd. I, nr. i, str. i— 21.

5^) »Lwów staroytny* Wadysawa oziskiego, t. II, str. 225.

**) »Wilno« J. I. Kraszewskiego, t. III, 55; »Obraz Litwy* Jarosz, cz. III, 82; »3an. -pyc.

npaB. iiiK0.ibi« Char. 312.

**) »IIaMaTHiiKn« t. I, odd. I, nr. i, str. 3 i 13.

*') »KieHB... no 1569* oraz »KieBCKie Bombi . .. XVI—XVII ct.« W.Antonowicza w jego

»MoHorpa(})Ui« t. I.

^^) »Sposób osady Nowego Kijowa* 1595 r., wyd. Tur. str. 549.
5S) »OcTpoiK. npaB. raKcia* Char. w »KieB. Ct.« 1807, zesz. VI, 372.

*^) »Spory o uni* A. Briick. 605.

60) Ibid. str. 606.

®') »3an.-pyc. npaB. niKO.iM* Char. 287—311.

.^^) »Diplomata statuaria... a. 1586—92 data*. Lwów 1895.

6*) »Historya szkó* J. ukaszewicza, t, I, od str. 349 ; »IIeTp'b MoiH.ia* Goubiewa 1. 1, 420

»naJinHo;iia 3ax. KonucTeHCKaro* Zawitniewicza, 265.

®*) »n. Montia* Goub, t. I, 420.

6") »3an.-pyc. npaB. iuku.ti* Char. 311—331.

^^) »Hist. szkó* J. ukasz, t. I, str. 350 etc; »OcTpoKCKaa npaBOCJiaBHaa niKO.Tia« K. Char.

w »KieB. Ciap.* 1897 zesz. 5 i 6, oraz tego »3an.-pyc. npaB. uikcti* 237— 276.

6'') »naMaaTHiiKn« t. I, odd. i, nr. 9 i 10.

®®) »3an.-pycc. npas. mKo.in* Char. 409— 417. »na,TnHoj,ia 3. Kon.* Zawitniewicza od

str. 257— 260.

6^) »3an.-pyc. npaB. uiko.th* Char. 417—421.

*"*) CKasania IxH. A^pea KypCcitaro* t. II, str. 221, 222.
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") »Aktu K>ro-3anajpofi Poccin* t. U, 210.

^') »0'iepKT> .TUT. ncT. M.-pycc. naptniH bt> XVn n XVIII b.* yteckiego 16— 27.

") »Hist. liter, pols.t M. Wiszn. YHI, 488.

''*) »Hcr. KieB. aKaj.« Goubiewa t. I, 73.

^*) »Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce* Jochern 1. 1, str. 31132 wst.

^^) »S|X)ry o uni« A. Briick. 603, 604.

") Ibid. 605.

'^) Ibid. 605, 6ob; »IIcTopiH Kies. aKa;i.« Goubiewa t. I, 212.

"^) »3an.-pycc. upaB. uncciLi* Char 459— 473-

**") sIIcT. KieB, aKaj.* Golub. t. I, 212.

8') Ibid. 220.

^^) »n;uiiH03iJl 3. Kon.« Zawitniew. 262.

S') »Hist. szkó* J. ukasz, t. I, 352.

8*) »Hist. liter. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 494.

®*) »Spory o uni« A. Briick. 582.

86) »IIfT. KieB. Aku;i.« Goub. t. I, 221; »3an.-pycc. iipaR. iukcih* Char. 473—476.

*') »3an.-pycc. iipaB. uiko.ti« Char. 489— 524.

**) »Arkudyusz« art. Juliana Bartoszewicza w Il-gim t. »Encyklop.« Orgelbr.

8') »Hist. unii* ks. Edw. Likows. str. 81.

^") '>ApxnB' K)ro-3an. P.* cz. I, t. 6, nr. 152.

9') Ibid. nr. 256.

^^) »KioB. AKa^i. XVII b.« Pitrowa, 64, 65.

") »Spory o uni* A. Briick. 632.

'*) »Monumenta Poloniae historica* t. II, 719.

^^) »C.iaBHHe« Perwolfa, t. III, cz. 2, str. 161, 168.

^*) »Hist. lit. pcls.» M. Wiszn. t. VIII, 290; »Spory o uni* A. Briick. 589.

^^) »C.iaBaHe« Perw. t. III, cz. 2, str. 330.

'8) »KieB. AKa;;. XVII b.« Pitrowa, 129.

^^) »CouiiHiHHCTBO« Oresta Lewick. 41.

'"") Ibid. 40; OiepKB .TUT. ncTopin MUO-pyccKaro iiaplyiin Kb XVII ii XVIII b.« P. y-
teckiego str. 2.

"") »C.iaBHUC« Perw. t. III, cz. 2, str. 43, 162, 163.

'"•') Ibid. 221, 223; 43, 44.

*"') »Statuta . . . promot. philos. in Univ. Jag.* Muczkows. p. 141.

'"') »C.iaBflHe« Perw. t. III, cz. 2, str. 224— 228.

'"*) »ApxHin, H>ro-3an. P.« cz. I, t. 6

'"'') »CoHHiiii.« Or. Lewickiego, 40, 41; i>()'ifpi.'i. .lUT. iicr. .Mpyoe. Hap.« yteck. 2.

•"^) Hist. liter. pols.« M. Wiszniew. t. VIII, 412; »0'io}»in> .hit. iict. Mpyec. nap. yteck.

I— 2; slIcTopia .iiiTepoTypii pyc-cicoii^ Emil. Ogonowskiego t. I, str. 133— 135.

'"*) Pamit. o daw. Polsce* Albertrand. I, 201,

'"") »^lTeiiin MocKoB. O61U. ilCT. U ;i,poB.« 1 846, nr. I.

"") »Hist. liter, pols* M. Wiszniew. t. VIII; »Spory o uni* A. Briick.

'") Ibid. t. VIII, 249.

"^) »Akti>i 3aii. P(K'.« t. IV, nr. 149, str. :?o<) etc.

>'») .Hist. lit. pols.* M. Wiszn. t. VIII, 327.

"*) »Spory o unii* A. Briick. 588.

"*) .Hist. lit. pols.. M. Wiszn. VII, 309.

"6) ,Hist. lit. pols* M. Wiszn. t. VIII, 306, 307; »Au-n.i 3aii. hir.^ t. IV. ni. o^
"'') »Ap.\iiBT. I().-3. Pup.* cz. I, t. 6, nr. 153 i 162.
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i'8) Ibid. nr. i68.

"8) »n. MorH.-ia« Goub. t. I, dod. nr. 87.

'*") »Spory o uni* A. Bruck. 590.
"i) »Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. YIII, 315.

'") »Apx. i0.-3. Poc.« cz. I, t. 6, nr. 104, 147; 151.

'") Ibid. nr. 253.

'^*) »na.TiffloaiH 3. Kon.« Zawitniewicza.

*'^) >Spory o uni« A. Briick. 604.

"') fULI. 3. Kon.« Zawitn. 313.

'^") »Spory o uni« A. Briick. 604, 605.

**-J Zbiór autograf. K. Swidziskiego.

*^*) sKieB- C . . . ero aKajejrieio* J. Askoczeskiego t. I, 145.
•aoj Ibid. t. I, 146.

»3i) Ibid. t. I, 146.

'3^) MucJin o Hap. M-pycc. Ttyiiarts yteckiego.

*^^) »neT. ideB. aKa^.* Goubiewa, t. I, 198.

'^*) »Zbiór praw litews.« Dziay. 414.

"*) »Apx. K).-3. Poc.« cz. I, t. 6, nr. 18.

^^®) »IIcT. ideB. aKa;];.« Goub. t. I, dod. nr. 13 (— i).

•'^) »Apx. K).-3. Poc.« cz. I, t. 6, nr. 31 i 36.

"8) Ibid. nr. 46 i 85.

199) »Hcr. ideB. aKa;.« Goub. t. I, dod. nr. 13 (3, 5, 7).

'*") Ibid. nr. 13 (4, 8, 9, 10).

'*') »Apx. ID.-3. Poc.« cz. I, t. 6, nr. 104; 147.

1") Ibid. nr. 159.

1*^) Ibid. nr. 153 ; 162.

"*) »naiiaTHiiKn« t. I, odd. i, nr. i, str. 2.

1") Ibid. t. I, odd. I, nr. 3, str. 12.

^*^) »n. Montia* Goub. t. I, dod, nr. 6, u, 14, 17.

'*^) »Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. m, 264.

1*8) Ibid. 296, 297.

**^) »II. Montia« Goub. t. I, dod. nr. 36.

'50) ,Arch. Sapieli.« t. I.

'*') »Spory o uni* A. Briick. 600.

'") »II. Monuia* Goub. t. I, dod. nr. 44.

'5=») sHist. lit. poIs.« M. Wiszn. t. Vni, 295.

"*) »n. MoriLia^ Goub. t. I, dod. 214.

1'*) »Lwów« Wad. ozis. 233.

'*^) Zbiór autogr. K. Swidziskiego.

•*") »Spory o uni* A. Briick. 643.

"^) »ncT. aiaB. .inrep.* Pypina t. I, ust. 3. sD/KHopycti* 328.

159) ,Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. YIU, 282.
i«0) Ibid. 288.

i»») Ibid. 286.

^^^) Ibid. 290; :^Spory o uni* A. Briick. 588, 589.

1") »Hist. lit. polsk.« M. Wiszn. t. VIII, 289.

'^*) sSpory o unit A. Briick. 613.
'«5) ,Apx. I0.-3. Poc.c cz. I. t. 7.

"6) ,Hist, lit. pols.t M. Wiszn. t. YHI, 327.
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18^) .Aijx. K).-3. Poc. cz. I, t. 7.

'**) »0 jednoci Kocioa« P. Skargi 486; »Spory o uni« A. Briick. 585.

'^^) »K. Montia* Goub. t. I, dod. str. 34.

"") »Hist. lit. polsk.« M. Wiszn. t. VIII, 368.

•'") »Akta hist. do panów. Stefana Bator. 1578—9 r.« w »Bibliot. ordyn, Krasi.« 1881.

'") »róda dziejowe* t. XX.
"') »HcT. B03Coea. Pych* Kulisza t. II, 4-?3, 434.

"*) »^TeHia Kfc HCT. o6m. HecTopa« ks. VII,

'^*) »OTna;i. Maaoppocciu* Kulisza t. I, 60.

'''^) »Hist. lit. pols.« M. Wiszn. 326.

"^ »HcT. Kies. aKaa.« Goub. t. I, 95.

'"'S) Ibid. t. I. loi, 102; 147.

•88) »naMHTnHKn« t. II, odd. I, nr. i.

180) sIIcT. Kies. aKa;i;.« Goub. t. I, 146, 147.

'^') »naJiaTHiiKH« t. II, odd. I, nr. 2.

182) Ibid. t. II, odd. I, nr. 3 i 4

'83) Ibid. t. II, odd. I, nr. 6.

i8«) »HcT. KieB. ana;;.* Goub. t. I, i— 12; 165, 166.

'8*) »naMHTHiiKn« t. II, odd. I, nr. 2, str. 30—48.

88) »IIcT. KicB. aKa;t.« Goub. t. I, 178.

'8'') »naMaTHiiKn« t. II, odd. I, nr. 2, str. 37.

'88) sIIcT. KieB. aKas.« Goub. t. I, dod. 4, str. 13.

'8®) »Akth 3aii. Poc.« t. IV, nr. 32.

'^") »IIcrr. KieB. ana;],.* Goub. t. I, 183, 184.

1^') »II. Morraa* Goub. t. I, dod. 217.

'92) »ncT. KieB. aKaA.« Goub. t. I, 187.

'«3) Ibid. t. I, 189, 190.

'8*) Ibid. t. I, 189; (»KieBii ci^ ero ukua.* Askocze. t. I, 85).

'9^) Ibid. t. I, 190— 192, 201.

'86) »ne;iaroriH ópai. iiiKomj« Linczewskiego, 132.

'8') sIIcT. KieB. aKa;],.« Goub. t. I, 202.

"8) Ibid. t. I, 203 i dod. nr. 6 i 7 ; 204.

'>'9) Ibid. t. I, 190, 205, 206.

^oo) »IIcr. B03CoeA. Pycii« Kulisza t. III, 120.

20') Ibid. t. III, 121.

202) Ibid. t. III, 122; »Apx. C6()p.« Cnó. VII, 87.

203) »IIcT. KJeB. aKa,T,« Goub. t. I, 213, 214; »Borecki H.« J. Bartosz, w »Encykl. Orgel.«

20*) »HcT. KieB aKaA.« Goub. t. I, 214— 16; »Sakowicz K.« J. Bart. w »Encyklop. Org

»Apx. ID.-3. Poc.« cz. I, t. 7, wstp
205) »Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 363— 369; »Spory o unic« A. Briick.

20^) »IIcT. KieB. aKa;t.« Goub. t. I, 203.

20'') Ibid. t. I, 217, 218; -Smotrycki Mel.< J. Bartosz w »Enc. Org.«

20**) .Hist. lit. pols«. M. Wiszn. t. VIII, 319—346; »Spory o unic« Al. Briick, O08- 626.

209) ,11. MoriLna* Goub, t. I, dod. nr. 57.

2'0) OiiLiTL ii(rropior])a(liiii« Ikonnikowa ks. I, 749.

2") »IIcT. KieB, aKajt.« Gouh. t. I, dod. nr. 11.

"2) Ibid. t. I, 221, 222.

2'3) »Sprawy wooskie za Jagiellonów* — »róda dziej. « t, X, 27— 30 wstp.

2'*) .Acta Tomiciana« t. V, 90; t. IX, 172.
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2ljj Wydanie jubileuszowe 300-lecia lwowskiego stawropigialnego bractwa 1886 r.

2 '6) »Hist. ht. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 267.

21^) »n. MorHJia« t. I, dod, 154—164.
»i8) Ibid. t. I, 25.

^"9) >;Hist. lit pols.. M. Wiszn. t. VIII, 382.

'"') »Lwów« Wad. ozis.
2") »najiirHo;ija 3. K.« Zawitn. 268,

^^•') »KieBi> (? ero aKaji;.* Askocz. t. I, 157, 158.

223) »OTna;i;eHie MaaopocciH ort no.ibuiu« P. Kulisza t. I, 177.

"*) »n. MorHJia« Goub. t. I, 13, 14.

22^) »Comment. Chotin. belli« J. Sobieskiego 32.

226) »n. Moriia« Goub. t. I, 54, 55.

22'') »Orbis Polonus« Okolskiego t. II, 230.

22Sj sOraa^,. Mpoccin or n.« Kulisza I, 179.

22«) »AKTfci 10. H 3. Poc.« t. II, nr. 17.

23") »II. Morn.ia« Goub, t. I, 271, 280, 294.

23) »Paraenesis« str. 32; »Exethesis« — 100; p. »IIct. ideB. aKa,T,.« Goub. t. I, 224.

23") »HcT. Kies. aKa;i,.« Goub. t. I, 225, 226.

23^) Ibid. t. I, 227.

23*) »naMaTHHKH« t. II, odd. I, nr, 7.

235) »HcT. KieB. aKa3,.« Goub. t. I, 228; 225.

236) »Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 494,

23'') Ibid. 494, 495.
"'38) »3an.-pyc. npaB, niKO.Tbi« Char. 219.

239) »HcT. Kies. ana^, « Goub. t. I, 228— 232.

2*'') Ibid. t. I. »Exegesis<' S. Kos. dod. nr. 2.

2*') »n. Morn.ia« Goub. t. I, 449.

2*2) »naMHTHitKii« t. II! odd. I, nr. 8, 9, 10; kIIct. ideB. aKa,T,.« Goub. t. I, 231— 233

i dod. nr. 10.

'*') »n. Morawa* Goub. t. I, 441, 442; »3ana,T;.-pyc. i],epK.« Goub. w »KieBC. OrapnEa*

1898 nr. I, str. 30— 38.

2*') »Wadysawa IV-go . . . listy i inne pisma urzdowe* wyd. p. Ambroego Grabowskiego

w Krakowie 1845.

2**) »HcT. Kies. aKa;i.« Goub. t. I, dod. nr 12.

2*^) »KieB. aKa^.. XVII b.« Pitrowa 4, 128.

2«') Ibid. 4.

2**) »naMaTHiiKn« t. II, odd. I, nr. 11.

2*9) »Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 488.

25") »KieB. aKa,T,. XVII b.« Pietr. 69, 70.

25
) »Lwów staroytny* Wad. ozis. t. II, 225—228.

252) »MoHorpa(|)iii« W. Antonowicza t. I. »KieBi>... no XVI ct.«, »KieB. BoiTbi« etc.

253) »HajTia H .nrrep. ni, Pocciii« Piekarskiego str. i.

25') sKicBt et ero aitaji.* Askocze. t. I, 149— 152; »KieB. aK. XVII h.* Pietr. 73.

2'*) »Arcb. do dziejów literatury i owiaty w Polsce* t. VI; art, dra A. Karbowiaka.

25'") »KieB. aK. XVII b.« Pitrowa 4.

25'') sKieB-b CT, ero aica/i,.* Askocz. t. I, 333— 5.

258) Ibid. t. I, adnot. nr. 191, str. 332; »KieB. uk. XVII b.« Pitrowa 136,

259) Ibid. t. I, adn. nr. 192, str. 332; 135.

2«0) Ibid. t. I, 136.
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»KieB. aKa;i. XVII b.« Pietr. 136, 138.

>KieB. anaa. XVII b.c Pietr. 80, 81.

sKieirb ct> ero aKax« Askocz. t. I, 272.

Ibid. t. I, 136.

»KieB. aKa.i. XVII b.« Pietr. 136— 138.

Ibid.

»naMHTHiiKn« t. II, odd. i, nr. 14, str. 190.

»Apx. I0.-3. Poc.1 cz. I, t 9; »Lithos« 375—7-

»ncT..KieB. aKia.« Go. t. I, dod. nr. 12, str. 82.

»KieB. aKa;;. XVII b.« Pietr. 79.

»naMHTHHKn« t. II, odd. I, nr. 14, str. 190.

»KieB. aKaa. XVII b.« Pietr. 80.

»KieBT> et ero aKaj,.« Askocz. t. I, 148, 149.

»Spory o uni* A. Briick. 585.

i>KieKb (rr. ero aKa;i;.< Askocz. t. I, 146.

Ibid. t. I, 147; sOnepKL .urrep. ner, ji-pyc. Haptiia« yteck. 37—44.

»Obraz literaturyt Jocbera t. III, 654.

»HcT. B03Coe,T,, Pycn« P. Kulisza t. III, 174.

»OnepKi. 3ByK0B0ii neropin iia.io-pyccKaro Hap'fe'riH« yteckiego 293.

»Apx. 10,-3. Poc.« cz. I, t. 7.

»Spory o uni* A. Briick. 627.

Ibid. b27; »Apx. K).-3. Poc.« cz. I, t. 7.

Ibid. 628.

»Hist. lit. pols.« M Wiszn. t. VIII, 361.

Ibid. VIII, 379, 380.

»Obraz liter.* Jochera t. III, 152, 153 oraz noty 248— 254.

»Hist. liter. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 233.

Ibid. VIII, 399, 400.

»Obraz liter.* Jochera t, III, 551.

»Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 272.

Ibid. VIII, 271; »Obr. lit.<: Joch. III, 551.

»Oiruc. KieB. pyKon. eo6p.« Pitrowa.

»Cb. Jmmrpift PooroBCKiii* Szlapkina, 107.

»Oraic. KioB. pyKon. c.« Pitrowa str. 25; »n. Muni.ia* Goub. t. II, dod. nr. 42— 46.

»n. Morii.ia« Goub. t. I, dod. nr. 40.

Ibid. nr. 44 i 45.

»IIcT. KieB. auaj.* Goub. dod nr. 9.

»Apx. K).-3. Poc.« cz. I, t. 6, nr. 270.

»naMHTmiicii« t. I, odd. I, nr. 16, str. 14O.

»C.iaBHHO« Perwolfa, t. III, cz. 2, 162.

»IIcT. KiOB. aKa;i,.<i Goub. t. I, dod. nr. 13.

•C.iaBHiie* Perwolfa, t. II, cz. 2. 164.

»Hct. B03coo,t. Py(ii« P. Kulisza, t. III, 173 — 6.

»Spory o uni* A. Briick. 579.

»]\[i,ic.iir I)... ;tj'Ma.\7.« yteck. 120.

»Oiiit<-. KJOB. jnijon. coóp.« Pitrowa nr. 430.

».liiT. Oóin. HocT.* XI, odd I, art. Oresta Lewickiego str. 22.

»Spory o unic« A. Briick. 587.

»IIf'r. it(i;tcoc;t. Pvcii« P. Kulisza t. III, 177, 178.
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343
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353'

354

355

356

357

— 284 —

»KieB. BoiiTbi Xo,T;biKH« W. Antonowicza.

»Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 379, 380.

»Apx. K).-3. Poc.« cz. I, t. 9; »Lithos« wstp Goub.

*Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 382.

»Apx. K).-3. Poc.« cz. I, t. 7.

»n. Mormia* Goub. t. I, 26—31; 316, 320.

Ibid. t. I, dod. nr. 70.

»OnHC. KieB. pyKon. co6p.« Pitrowa.

»n. Morn.ia« Goub. t. I, dod. nr. 86.

Ibid. t. I, str. 449, 547.

»Apx. K).-3. Poc.« cz. I, t. 9, wstp, art. Goub. str. 73.

»Apx. K).-3. Poc.« cz. I, t. 9; »Lithos« 377.

»naMHTHiiKn« t. II, odd. I, nr. 12.

»Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII pas.; »Enc. Org.«; »IIcT. KieB. aKa,T,.« Goubiewa,

t. I, 230.

sKieBt ch ero aKa3,.« Askocz. t. I, 179.

Ibid. t. I, 157,

»K. MorH.Tia« Goub. t. I, dod. nr. 89.

»KieB. aKa;i;, XVII b.« Pietr. 9— u.

sKieBT. (Tb ero aKa,T;.« Askocz. t. I, 157, 158; »n. Mern.ia« Goub. t. I, 149.

sKieBt Cb ero aKa;;.* Askocz. t. I, 158, 337; »KieB. aKap;. XVII b.« Pitrowa 12.

»naMaTHincH» t. I, odd. I, nr. 11, str. 144.

^•KieB-b*: Ask. t. I, 158, 337; »KieB. aKa,T;. XVII b.« Pietr 10, 12.

sKieBT, CT, ero aKa3.« Askocz. t. I, 161— 166: 341— 342.

»Cb. JI,HMnTpii PocT.« Szlap. 139 etc.

»HcT. KieB. aKas.« Goub. t. I, dod. nr. 11.

»KieB. anafli. XVII b.« Pietr, 17, 18.

»HcT. Poccin« Soowjewa, ks III, t. XII[, odd. I, str. 734, 735 now. wyd.

»KicB. aKa;;. XVII b.« Pietr. 8.

»Apx. K).-3. Poc « cz. I, t. 6, nr. 303.

»KieB. aKa^. XVII b.« Pietr. 12, 15, 23.

sKieBT. en, ero aKa;];. « Askocz. t. I, 211.

»Spory o uni« A. Briick. 633, 637.

»Przyczyny porzu. dyzunii« wyd. 1673.

»Hist. lit. pols.« M. Wiszn. VIII, 399.

»Hist. szkó* J. ukasz, t. IV, 87.

»Spory o uni« A. Briick, 639; »Kii'B. aKaj. XVII b.« Pietr. 20.

»Vol. leg.« III, 966 (Inw. I, 102).

Ibid.

»Vol. leg.« IV, 132.

»Pimienn.« W. A. Maciej. II, 70.

»IIcT. Boacoe^i;. Pycn» Kulisza t. III, 174.

»Hist. szkó* J. ukasz, t. I, 158—169.

»OTna,ii;. M.-pocciii ora. !!.« Kulisza t. I, 178.

Ibid. t. I, 184, 185.

Ibid. t. I, 180.

Ibid. t. I, 179 (z »r.iaBn. Ai)x. miorip. ,itxTb«).

Ibid. t. I, 184.

Ibid. t. I, 187.
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359^

360)

361)

362)

363)

364)

365)

366)

367)

368)

369)

370)

371)

372)

373)

374)

375)

376)

377)

378\

379)

380)

381)

382)

383)

384)

385)

386)

387)

388)

389)

390)

391)

392)

393)

394)

395)

396)

397)

398)

399)

400)

4<ll)

402)

403)

4"4\

»KioB CTap.« 1898, nr. I, art. »3an;uH0-pyccK. uepKOBb npii MnTiturin.i. II. ]\Iorn.Tfe«

Golubiewa.

»Hist, lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 381.

»KieB. aKa;t. XVII b.« Pietr. 138.

Ibid. 20, 21.

»IIaMJlTHUKi[« t. II, odd. I, nr. 14.

»KieB. aKa,(. XVII b.« Pietr. 21, 22.

»Apx. I0.-3. Poc.« cz. II, t. I, nr. 32.

»naMJiTimKn« t. II, odd. 3, nr. 14.

Ibid. t. II, odd. I, nr. 29.

Ibid. t. II, odd. I, nr. 12 i 13.

»KieB'b CT> ero aKaa.« Askocz. t. I, 175.

»naMflTHiiKii« t. II, odd. I, nr. 15 i 16.

Ibid. t, II, odd. I, nr. 18.

»Vol. leg.« IV, f. 639 (Inw. I, f. 11).

»3aMliM. na JX- MnJLiepa o Maaop. .H^Bop.* A, azarewskiego str. 11.

»IIaMaTiurKii« t. II, odd. I, nr. 19 i 20; »Ki('Bi. ('b ero aKa;i,.« Askocz. t. I, 187, 188.

»KieB. Ciap.s 1885, t. XI. 14, 15 — »Xa]iaKT. u ivKeiiu-pyc. .iiirep, XVII h.« Sumcowa.

»KieB. aKafl. XVII b.« Pietr. 29.

»KieKfc CT. ero aKHji;.« Askocz. t. I, 201, 209.

»KieB. aKaji,. XVII b.« Pietr. 29, 30.

Ibid. 30 33.

sAktbj 3. II K). Puc.« \'I, 93; »0'iei)K'b .uit. ikt. m -pycc nap.* ytec. 154.

»IIaMflTHimii« t. II, odd. I, nr. 23.

Ibid. t. II, odd. I, nr. 24.

Ibid. t. II, odd. I, nr. 21 i 22.

»Al{TLl 3. H 10. P. IX, 302—303; »0"i. .IIIT. IKT. M.-pyt-. iiap.« ylec. 154.

»KieB. aK. XVII b.« Pietr. 34; 6.

»KieB. CTap.« 1884, X, str. 356.

»^T. IIcT. O6111,. HeeTopa« ks. VIII.

»naMHTHmm« t. III, odd. 3, nr. 95.

Ibid. t. IV, odd. 3, nr. 12, 15, 27; 21.

Ibid. t. IV, odd 3, nr. 56, 76, 99; 67.

Ibid. t. IV, odd. 3, nr. 80, 81, 93.

Ibid. t. III, odd. 3, nr. 27; t. IV, odd. 3, nr. 20 i 28.

»n. Morn.ia« Golub. t. I, dod. nr. 41.

»Ki(Mn. et. ero aKa,i.« Askocz. t. I, 179, 209; »Kit'B. aic XVII b.<< Pietr. 24— 28.

»Hist. lit. pols.o M. Wiszn. t. VIII, 399—402; »IIiiii. rii30.u.« Sumcowa; »KieB. Ct.«

zeszyt X.

»H<'r. .iiiT. py<'.« Ogonowskiego t. I, 371.

»OTiia,i,- M.-pof. on. 11. « Kulisza t. I, 183.

»Hhii. rn;te.'ii.« Sumcowa, str. 222.

»K.OB. aKu;t. XVII b.« Pietr. 22.

»Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 402.

Ibid. t. VIII, 399, 400.

Ibid. t. Vin, 384 etc; »JIa;tapi. ISapaiioMini.* Sumcowa; >Urv. ,'iiiT. p.« Ogon.

»Jla:}. Bap.« Sumcowa, 61.

»Spory o unicf A. Briick. ()42.

.llist. lit. pols.t M. Wiszn. 1. VIII, 387.
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»Hist lit. pols.« M. Wiszn. t. YIII, 385.

»JIa3. )a]>.« Sumcowa, 122.

»Spory o uni« A. Briick. 641.

Ibid. 641.

»Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 387.

»JIa3. Bap.« Sumcowa.

»0(!HOBa« 1 86 1, t. I, 181 — y>OCyjoj)'h yKpaiincKoit f.iuBecHocm* P. Kulisza.

»Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 391—400; »IuanH. ra.iaTOiCKiii« Sumcowa; .Spory

o uni« A. Briick.

»KieB. CTap.« 1889, z. IV.

»IoaH. ra.iHT.« Sumcowa 1— 5; 198.

Ibid. 8—16; 199 — »K. CTap.« t. VIII, z. i, 4.

»KieB. aKaa. XVII b.« Pietr. 30—32,

sKieBT. cn> ero aKa;i;.« Askocz. t. I, 346.

»Obraz bibl.-hist.« Jochera, t. II, 564.

»KieB. aicas. XVII b.« Pietr. 78—83.

»IIct. pycc. aiiT,« Pypina t. U, 347—365.

»Pycc. HCT. Bb 5Kn3H.« Kostomarowa II, 417— 19.

»KieBT> et ero aKa,i.« Askocz. t. I, 180.

Ibid. t. I, 215— 230.

»Cb. ^uniTpiu PoctobckIu* Szlapkina, str. 18, 264, 337, 364.

»Apx. I0.-3. Poc.« cz. II, t. 2, nr. 60, str. 306.

»KieB. CTap.« 1884, z. X, 354.

»naMflTHiiKU« t. II, odd. I, nr. 25, str. 257— 266.

Ibid. t. II, odd. I, nr. 26, str. 267— 275.

»KieB. aKa,"^. XVII b.« Pietr. 139. 34.

»KieB. CTap.« 1884, z. X.

»KieB. aKaa. XVII b.« Pietr. 36, 37.

»Apx. K).-3. Poc.« cz. I, t. 5, str. 109—112; wstp Serg. Tarnowskiego.

»EieB. aKa^. XVII b.« Pietr. 38—57.

Ibid. 59—115.

Ibid. 59—115-

Ibid. 1I5— 123.

Ibid. 139— 145; sKieBt cl ero aKa;];.« Ask. I, 332, 333.

»0. npoKonoBirrb« Czystowicza, 5; u— 14.

Omicanie ideBCKiist pyKonncuiST, co6paHiil« N. Pietr. z. III, nr. 87.

»KieB aKaa. XVII b.« Pietr. 140— 145.

j-KieBTj Cb ero aKa;i,.« Askocz. I, 333.

»Oiiiic. KieB. pyKOn. co6p.« Pietr. zesz. III, nr. od 87—95.

»KiTB. aKa^,. XVII b.« Pietr. 53, 54, 55; 142 — 146; »KieB-B crt ero aKaA.« Askocz.

t. I, 275— 281.

»KieB. aKaa. XVII b.« Pietr. 51, 52.

»naM}iTHiiKn« t. II, odd. I, nr. 30, str. 317.

»Bo3Coe;;. Pycn« Kulisza t. III, 177.

»KieB. CTap.« 1887, zesz, 4-ty, art. A. azarewskiego.

»IIcT. -THT. pyc.« Ogonowskiego t. I, 382— 7.

»Cb. ^iim. Poctob.« Szlapkina, 27.

»Oniic KieB. pyiwii. cuóp.a Pietr. III, nr. 87.

»Spory o uni« Al. Briickn. 639.
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*52) jsJI-JiToniiCh CaM0BH3i;a« — wstp Oresla Lewick. str. 6i.

«3) ,KieB. CTap.« i8q8, III, 462 — (facsimile).

*^) »KieB. 'diiiij. XVII B.« Pietr. 42.

*") »HayKa 11 .iht.« Piekars. 194.

456) ,Hist. lit. pols. M. Wiszniew. VIII, 463, 485.

**^) »Cb. TiiM. P(XT.« Szlap. 84.

««) »Pi!5mien.' W. A. Maciej. II, 882-4.

450) s^TCH. B'L iicT. oóiu. Hc(iTopa« t. XI, odd. I - art. »Ao. 3:ipynKiii« Or. Lewickiego.

**") »Cb. Jiim P()CT.« Szlap., dod. str. 79.

*6i) »KieB. Ciap.* 1884, zesz. VIII — art. »IoaiiiiUKiii ra.iHTuB(KUi« Sumcowa, str. 192— 197.

•*62) »HayKa 11 .iiiTep.« Piekars. II, 454.

«3) Ibid. II, 337.

•16*) »KieB. CTap.« 1884, z. VIII; A. Td.-im\« Sumcowa, 198.

*65) sKi, HCTuBiii lo.-pyc. :un\« t I - »Jla:5. BapaHuBiiTi.« Sumcowa, 41, 42,

466) »OcHOBa« 1861, t. I — art. »0'iopivb yKpauH. caoB.« Kulisza, 178.

467) »KieB. Ciap.* 1884, z. VIII — art. »I. Fa.iHT.* Sumcowa, str. i.

468) »ij-p^ g^ 0(5iy^^ HeCT.« t. XI, odd. I — art. »Ao. 3apyi;Ku« Or. Lewick. 23.

469) «KieB. CTap.« 1884, z. VIII; »I. raJ5iT.« Sumcowa, 6,

470) Ibid. str. 19, 20.

4'i) »OcHOBa« 1861, t. I — »0'iop]n. yiqi. iM(ib.« Kulisza, 182, 183,

472)) »0'iqiK'h .HIT. iicT. .M.-pyc. iia] « yteck. 147— 162.

473) )>HayKa u .urrcp.* Piekars. 2.

474) »KieB'b CL cm aica;^.« Askocz. t. I, 223, 224.

475) Ibid. t. I, 212, 228 etc; »KieB. aiv.« Pietr. 42 etc.

478) Ibid. t. I, 228; 245—249; »KieB. aKa;t. XVII b.« Pietr. 56.

477) Oeooairb IIpoi{oiioBiiTb« Czystowicza, str. 3.

4'») »KieB. CTaji.* 1885 z. IX ~ art. Naumenka, 172.

47fl) »II(T. Poeciii* Soowjewa, ks. III, t. X\', udd. 2, sir. 1361 i 1362; ks. IV, t. XVI,

odd. I, 18— 21.

480) »KieB. CTap.« 1894, V, 359; 1898, III, 465.

4-^') »Kiem> ci, ero aKaa.« A.skocz. I, 290-92.
482) Ibid. I, 293—310.
483) »0eoe. IIpoKOii « Czystowicza.

484) »Jla3. BapaH.« Sumcowa, 24.

"**) »3aMivi. na ,'I^. U. Mii.i.iepa o Jiaio-pyc. ,tBupiiU!TuI;« .V. Lazarew.skiego.

486) »I}-Iviopycci;iii nt,ciiH« Biezsonowa, przedm. str. 6

487) »naMJiTiiiiivii« t. II, odd. I, m-. 27 — 30.

488) i>KieBi> cj. ero aKa,T,.« Askocz. I, 258.

48») »KieB. aKa,^, XVII b.« Pietr. 117, 118.

400) dIIct. BoiicoiM. Pycii« Kulisza II, 330.

491) »IIcr. c.iaB .iiiT « Pypina t. I, odd. 3, sir. 329.

402a) »11. Murii;ia« Goubiewa, t. I, 368, 369.

49'-!)) »JIa,3. l>ai)aii.« Sumcowa, 25— 34.

403) »ApX. l().-3. Poc.« CZ. I, t. 5, WSt. lOf).

494) Nota rkop. u ICdw. Rulik.

405) .Hist. lit. pols.« M. Wiszn. VIII, 411.

490) »KitM{. aica;i. XVII b.« Pietr. 123—126.

497) 41aMJiTiiiiKii« t. IL (Kld. 1, nr. 31.

498) Ibid. nr. 32.
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*^^) »HcTopiH MaJlofi Pocoiii« Bantysza-Kamieskiego, t. III, nota 175.

500) »naMflrHiiKH« t. II, odd. I, nr. 33.

501) Ibid. nr. 34.

502) Ibid. nr. 35.

503) »KieB. CTap.« 1897, zesz. 12 — »Il3t iict. kiob, iiKav;.« str. 353, arL W. Sierebrenikowa

50'*) sKieBTj et ero aKa/i. « Askocz. t. I, 264— 266.

505) »KieB. ana/i;. XVII b.« Pietr. 126.

506) sKieBT. (Tb ero aKaa.« Askocz. t. I, 289.

507) »OcHOBa« 1 86 1, art. »063op'i. yKpaini. tyioBcc* P. Kulisza 158 -161.

508) sKieBt ctj ero aKa^.* Askocz. t. I, 289.

50») »G. npoKon.« Czystowicza, str. 11 — 14.

510) »KieBt cTj ero anaA.* Askocz. t. II, 18, 497.

511) Ibid. II, str. 17, 18,38,497,501; »Oimc. KieB. pyKOn. co6p.« Pitrowa t. III, nr. 97, 108.

512) »Oniic. KieB. pyKon. co6p.« Pietr. III, pass.

^^•^) sKieBt CT> ero aKa^ « Askocz. t. I, 289.

514) Ibid. II, 17, 18, 497.

515) »HayKa n ;uit. bTj Poc.« Piekar, t. I, 194.

516) Ibid. I, 196.

5") »KieBt et ero aEa3,.« Askocz. t. II, 253, 254.

^1**) aKicEt CB ero aKa,i;.« Askocz. I, 285.

519) Ibid. I, 282—288; II, 9— II.

520) Ibid. I, 272, 273.

221) Ibid. I, 266— 271.

222) Ibid. II, 16, 18, 21.

223) sCSopHUKt MaTop. AJia ucrrop. Tonorpa(jim EirBa« odd. II, 120, 121.

524) KKieBt ch ero aKaa.« Askocz. t. II,. 16, 17.

525) »Apx. 10 .-3. Poc.« cz. I, t 5, str. 162— 164, wstp S. Ternowskiego.

526) »KieBt CT> ero aKaji,.* Askocz. t. II, 31.

527) Ibid. II, 37.

528) Odpis rkopism.

529) Ibid.

530) »KieBT3 c"L ero aKaa.« Askocz. t. I, 310—316.

531) Ibid. II, 39—74.
532) sSaMliH. na . II. MiLLiepa o MaJiopyc. ;;BopaHeTB'Ii« etc. A azarewskiego, str. 15.

533) »HcT. jurr. pyc.« Ogonows. t. I, 389— 391.

534) »0eoe. IIpoKon.* Czystowicza, 21 — 23.

*35) »3aMfeH. Ha Mnjuiepa o Jiajiop. Ti;BopflH.« A. azarewskiego, 16.

sKicBt ctj ero aKaa;.« Askocz. t. II, 37.

Ibid. II, 78—108.

Ibid. II, loi.

Ibid. II, 84—87.
540) »Cuop'L JiaTcpiaJioBi, ;i.iii lUToiiiii iii)(icntuj,eHia ui, Piicciu« 1. I. str. 25 przedni.

''*^) sKieB-b ci> ero aKa^, « Askocz. t. II, 104.

542) »KieB. CTap.« 1897, zesz. IX.

543) sKieBt erb ero ana^;.* Askocz. t. II, 55, 513.

544) Ibid. II, 108— no.
545) Ibid. II, 118, 129.

546) Ibid. II, 113; »KieB. aiavi cb n. XVIII b.« Sierebrennikowa, 202.
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5*') Ibid. II. i6i— 165, i-fj, 222—230, 239 — 246; »KieB. aKa;t et n. XVni b.« Sierebr.

str. 134—177.
***) »KieBt cfh ero aKa;n.« Askocz. t. II, 255—8.
M9) Ibid. II, 161, 256, 2bi.

**'^) »Mbic.TH O Ma.ioj)yc. ,T;yMax'ii« P. yteckiego, 179.

**i) »KieBT> (?& ero aKaa.« Askocz. t. II, 340, 341.

552) »Mhcjih o jiajiopyc. jtywaKt* yteck. 180.

553) sKieK CB ero aKa:^.* Askocz. t. II, 342, 343.

554) Ibid. II, 346 et pass.

555) »KieB. aKajt. et n. XVIII b.« Sierebr. 169.

556) sKieBt CB ero aKa^.« Askocz. t. II, 425—486 pas.

557) Ibid. n, 346.

558) »KieB. aKaa. ci. n. XVIII b.« Sierebr. 197; 165— 169; 184 etc.

559) Ibid. 202.

5«o) Ibid. 12—22.

561) Ibid. 23-33.

562) sKioBTj CI, ero aKaa.« Askocz. t. II, 155— 157; 354.

563) Ibid. I, 290, II, 302, 303; »KieB. mca^. XVII b.« Pietr. 117, 118; »KioB. anaj. et n

XVin B.« Sierebr. 177— 184.

564) Ibid. II, 180.

565) sHmcth Ma.iop. ^yMaiB* yteck. 166 etc.

566) »BicT. EBp.« 1891, t. IV, art. sMaiopyccKoe ;];BopHHeTBO« A. Jefimenko, str. 550.

567) »HcT. ciaB. .iHT.* Pypina t. I, 350.

568) »PIcT. M. Pocciii« Bantysza-Kam. t. III, 156

569) »C.iaBjme« Perwolfa, t. III, cz. 2, str. 233; »HcT. Pocciii* Soowjewa; ks. IV, t. XX,
odd. 3, str. 1466— 70.

s'") »KieB. aKa^a;. XVII b.« Pitrowa, 70.

571) »HayKa h .imrep. bt> PoccIh npii Heip B.« Piekarskiego t. I, 2— 4.

572) »JlcT. JinT. pyc.« Ogouowsk. t. I, 294.

5^3) »HayKa n mrr. Bt Poccm« Piekarsk. 4, 5.

5"*) »KieBT, CT. ero aKa;;.« Askocz. t. I, 250, t. II. 87: »Hct. Poc.« Soowj. ks. III, t. XV,
odd. 2, str. 1364 i 65; »Hct. mock. ciaB -rp.-.iar. aiii,i.« S. Smirnowa, 80, 81.

5^5) »HcT. (M.rp.-JiaT, aKa,T,.« Smirn. 80.

576) »HcT. ciaB. JUiT.« Pypina t. I, 339.

577) »HcT. (Vi.-r[).-.iaT. aKa;t.« Smirnowa; »HayKa u .hit. bt, Poe.« Piekars.

578) sHayica h .hit. bt, Poc.« Piekars. 108.

5") sBtCT. Esp* 1891, VIII, art. »Mi)yc. ;i,nop.« Jefim. 520, 521.

580) SaJitn. Ha JX. II. MiULlopa o Miuiopyc- .^bophhctb* A. azarews. pas.

581) aBtcT. EBp.« 1891, VII, »M;viopyc. /iHopHUCTBo* A. Jefimenko, 548.

582) ,HcT. Poccii?8 Soowjewa, ks. IV, t. XIX, odd. 2, str. 114.

583) sJI-IiTomiCh CaM0BiiAii,a« wstp Oresta Lewickiego, 67.

584) sBtcT. EBp.« 1891, VII, »Mp. ;tBop « Jefim. 548, 549.

585) BSaJiti. Ha Jl,. II. MiLMopa o M.UTupyc. ABop.« A. azarews. str. 2—0.

588) »3aM'li4. Ha JX. II. MiLnepa* o »CTaTyroHi.ixi. ('y,;axi.« A. azarews. 42—48.
587) »Kiom> C ero aKai:;.* Askocz. t. I, 313, 314.

588) »Pyi{oii. icicB. ap.\('orp. icoji « nr. 446.

589) »Cb. ^iiiUTpili PocT.o Szlapklna 55, 57, loi, 142; ^IlpiMiiiiHTUciiiiuicii lli-rpouuii pt.^

(|iopMLi« Ikonnikowa, 289.

590) 41,..,. p„p , Soowjewa, ks. IH, t. XIII, odd. 2, str. 806.

AKtOEMU KMOWiKA. 19
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591) »Mon. hist. relat. aux regnes d' Alexis etc* 241; »Cb. J[mi. PocT.« Szlap. 58.

592) »Her. P.« Soow. ks. ni, t. XIII, odd. 2, str. 885 i 6; »Cb. Jl. P.«: Szlap. 58, 59.

593) »J],aMaiiiHui 6hiTb pyccKirs-b u;apen« Zabielina, 52, 164—9,351—2, 170— i; »Cb. uh.
PocT.« Szlap. 59—66, 172.

59*) »Cb. Jlfm. PocT.c Szlap. 67—69; sCoiHHema kh. Kyp6c.« Jasis. 85 i in.

595) ,Hist. lit. pols.« M. Wiszn. t. VIII, 284.

596) »Hcr. Poc.« Soowj. ks. III, t. XI, odd. I, str. 67; t. XIU, odd. 4, str. 516; t. Xm,
odd. I. str, 805; t. XIII, odd. 2, str. 812; »Cb. JI,im. PocT.« Szlap. 70, 7i.

597) ,róda do dziejów* M. Malin. t. II, str. 36—40; »róda dziejowe* t. I— »K. Grzymult.*

A. J. str. 144—6 wst.; ^IIcT. Poc.« Soowj. ks. III, t. XIV, odd. 2, str. 1050, 1093.

598) »Hct. Poc.« Soowj. ks. III, t. XTII, odd. 2, str. 884: »Cb, JIjdi. Poct.« Szlap. 337.

599) sOiepKH* Bu^ajewa t. II, 32; »HaposHHe CTiixn n ntcnn* Pypina w »OTei. 3an.«

CXVI, I, 316—318; »Cb. J];hm. Poct.« Szlap. 72.

609) »Cb. ,7Tmf. PocT.« Szlap. 69.

691) Ibid. 72— 76; »ncT. Poc.« Soowj. ks. III, t. XIII, odd. I. str. 105 1, 1052; bKi. nc-r.

Ky.TbTypH bt> Poc. Bt XVI n X\r[I b.« Cwietajewa; i in.

602) »Cb. Jlmi. Pocr.« Szlap. 78—80; »Oii£rrpyccKofincTopiorpa$m<! Ikonnikowa t. I, ks. 2,

str. 1425; »Hist. lit. pols.« M. Wiszn t. VIII, 463, 485.

603) »0n. pyc. HCTopiorp.« Ikonnik. t. I, ks. 2, str. 1332; »Cb, ^idi. Poct.« Szlap. 80—82.

60*) »Cb. Jifin. PoCT.« Szlap. 83—86.

605) Ibid. 86— 93.

606) Ibid. 94.

007) »OilBirB pyc. HCTOpiorp.* Ikon. t. I, ks. 2, str. 1426; »Hist. lit. p.« M. Wiszn. t. VIII,

str. 463, 485

608) »Cb. Ji^. PoCT.« Szlap. 94, 95; »Hist. lit. pols.« M. Wiszn.« t. VIII, 486.

609) »Hct. Poc.« Soowj. ks. III, t. XIII, odd. I, str. 164; »Hist. lit. pols. M. Wiszn. t. VIII

str. 463, 485.

010) »Cb. T\ms. PocT.« Szlap. 98.

011) »Kfflirn KiescKon n .ibobckoiI neiaTn stMocKst... XVIIb.« Einhorna— z art. w »K\\-art

hist.« 1890, t. X, str. 356, 357.

612) »I. raJiflTOBCidft* Sumcowa, str. 388.

018) »HayKa h jnrr. npn IleTPt B.« Piekars. t. I, str, 13—21.

01*) »Cb. J\mf . PocT.« Szlap. 99.

015) »0. IIpoKonoBnTb n ero BpeMH« Czystowicza, str. 37.

616) »Cb. JJfm. PoCT.« Szlap. 135.

6") .Hct. Poc.« Soowjew. ks. in, t. XIII, odd. 2, str. 807.

618) »HayKa h jiht.« Piekars. t. I, 47,

619) »HcT. Poc.« Soowjew. ks. IV, t. XIX, odd. 2, str. 114.

620) »HcT. JiHT. pyc.« Ogonowskiego, t. I, 287— 9.
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I.

WYKAZ RZECZY.

Academia:

»Mohilaeano-Mazepiana« 210;

»— Zaboroviana« 231.

Administratorowie p. »Blustitele«:

metropolii kijów. 137, 147, 153;

patryar. tronu mosk. 191, 206, 252.

Akademie

:

aryaskie (kolegia) 24, 25, 49, 135;

kalwiskie 25;

katolickie w og. zagr. 18, 19, 20, 22;

— w Rpltej 165, 166, 172, 173, 245;

protestanckie (uniwers.) w og. zagr. 18, 19, 20.

Kijowsko-Mohilaska

:

znaczenie jej ogólne i, 2;

róda do jej historyi 2, 3

;

zadanie obecne jej historyka 3, 4;

zamierzenia wstpne 80 — 132;

tytu zdobyty w Hadziaczu 135. 137, 141, 147;

zabiegi po »Ruinie« 159, 163, 165, 166;

przeobraanie si koleg. mobil, na akademi

przed k. w. XVII-go 171— 174, 193;

przeobraenie si onego na akademi na pocz.

w. XVIIIgo 206, 207;

akad. «mohil.-mazep. « 209, 210;

wykady w niej naukowe 2 10— 212;

wzmaganie si ponowne 217;

osabienie nastpne 220;

cliarakter ak. w po. XVIII-go w. 229, 230;

ak. »moh.-zaborów. « 231 — 234;

stan jej w dr. po. w. XVIIIgo 235— 241.

rusyfikacya 238, 239;

przeobraanie si na ak. duchown 240, 241;

rozwizanie jej ostateczne 241;

znaczenie jej cywilizacyjne:

dla Rusi w ogóle 244— 250;

dla Moskwy-Rosyi 251— 255.

Kijowska-duchowna 241.

Krakowska-Jagiel. (uniw.): 15, 18, 20, 21, 43,

48, 51, 71, 83, 127, 135, 152, 158, 165,

166, 172.

Lipska (uniw.) 18, 20, 72.

Mosk. duchowna 154, 241.

— »sowiano-greko-!at.« 155, 173, 191, 194,

252, 253, 254.

Oomuniecka (koleg.) 20.

Padewska (uniw.) 19, 20, 21, 165.

Petersburska duchowna 155, 241.

Prazka (uniw.) 18.

Rosyjska »Akad. nauk.* 238.

Rzymska 192, 193, 196, 211.

Wileska S. J. 21—23, 37- "oo- '4^^ ^S^'

166, 172, 173, 239, 253.

Wittenberska (uniw.) 18, 20.

Zamojska 21, 22, 71, 93, 100, 119, 122, 158,

165, 166, 172.
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Akatolicy — ich zbory 25; p. Dysydenci.

Akta — urzdowe, w og., na Rusi 57;

— erekcyjny bractwa bohojawleii. kijows. (»Upis«)

65, 66;

— ukadu tego bractwa z P. IMohi o zjedno-

czenie szkó (»Zapis«) 86, 87, iii;

— nadto p. »Hramoty« oraz »Przywileje«.

Alwar — gramat. 69, 153, 168, 261.

Apostazya 35 — p. Odstpstwo.

Archimandrya pieczarska 63, p. »awra«.

Archimandryci monasterów bahocz. w ogóle 3 1

;

awry piecz. 80, 83 etc.

Aryanie i Aryanizm na Rusi etc. 24, 25, 31,

41, 49, 50, 51, 52; p. Socynianizm oraz

Szkoy (akad.) arya. (socyn.).

Arystokracya bahoczestywa 3 1 ; p. Monowadz-

two oraz Szlachta bah.

Arystotelizm 211; Arystotelesowa nauka, »m-
dro« 39; p. Filozofia.

Arytmetyka 99, 171, 236; p. Matematyka.

Astrologia 172.

Asymilacya rosyjska 248.

Audytorowie w kol. moh. 170.

Autonomia cerkwi kijów. 152.

Autorowie (pisarze) ruscy 48.

B.

Bakaskie ludy 138; sów. 28, 95.

Bernardyni w Kijowie 126.

Bibliografia — spoytk. róde dotycz, hist. Aka-

demii Kijów, mohil. 7— 12.

Biblioteki :

Akademii kij. -mohil. 242, 243;

brackie w ogóle 69, 152;

katedry . Sofii 99, 117, 162;

koleg. (bra.) kij.-mohil. 152, 172, 201, 202;

Krokowsk. metrop, 2
1 7, 243 ;

awry piecz, iio, 162, 178, 182;

Mohiy metrop. 118;

monasterów kijów, w ogóle 166, 175, 178, 211;

na Moskwie pryw. 268;

Smotryckiego Melec. 74

;

na Zadnieprzu pryw. 257.

Biskupi kijowscy 33, 63.

Biskupstwo kij. 33; dobra onego 135, 138.

»Blustitele« p. Administratorowie.

Bahoczestye 17, 22, 27, 28, 29, 31, 35, 37.

50, 52, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 70, 71,

79, 97, loi — p. Dyzunia, Ortodoksya,

Wiara staro. wsch.

Bahoczestywi — 25, 37, 50, 132, 145. 163,

165, 169, 171, 180, 189, 245 — p. Dy-

zunici.

Bogosawiestwo patryarsze — dla bractw 64;
dla szkó 82, 83.

Bohosowije ortod. 30, 163 — p. Teologia.

Bugarzy — 14, 28, 9;.

Bracia czescy — 265.

Bractwa bahoczestywe:

kijowskie bohojawlenskie — 53, 64, 65, 66;

82, 85, 86, 87, 02; 134, 135, 137; 188;

200, 201, 230;

krzemienieckie 93

;

lubelskie 58, 72;

lwowskie 32, 35, 63, 65, 67, -]-], 78, 90, 95,

188;

uckie 32, 58, III, 183;

mobilewskie 65

;

przemyskie 117;

wileskie . Ducha 72, 117, 222;

— . Trójcy 32, 63, 65;

witebskie (unickie) 196.

Bratczycy bahocz. 40.

Bursy — dla modziey (lit.-rus.):

przy akad. mohil. 215; •>wielka« 231;

— koleg. mohih. 98, 169, 173;

kr. Jadwigi w Krakowie 18, 21, 98,

— w Pradze czes. 18, 21.

Burza ukrainna 132, 133, 134, 142, 158 —
p. »Ruina« oraz Rewolucya spo.-polit.

Byzantynizm — kultura byz.- grecka 14, 26,

31. 84.

c.

Carogrodzka zwierzchno 30 — p. Patryarchat

konstant.

Cenzorowie w koleg. mohil. 98, 170.

Cerkiew — wyznanie, wiara, obrzdek:

wschodnia, grecka, ruska — 28, 24, 25, 26, 30,

35. 43. 52, 79;

»rossijska« 104.

Cerkiew — instytucya,hierarch., koció:

kijowska, ruska 43, 80, 145, 146;

moskiewska — 274, 275.
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Cerkiew — witynia:

. Sofii — metrop. 117;

Zwiastowanie N. P. M. — akad. 231.

Cerkiewszczyzna sowiaska:

jzyk - 105. 106 — p. Jz. cerk.-sow.

kultura — 26, 37.

Ch. p. po H.

Collegia p. Kolegije.

Congregatio — maior et minor 173 — p. Kon-

gregacye.

Cywilizacya —
wszech-europ. 43, 79; rosyjska 252.

»Czerkasy« — Rusini ukraiscy 253.

Czercy ukraiscy 189.

D.

Deklamacye 168 — p. Retoryka.

Djaczki cerkiewni — 188.

Dobra — majetuoci ziem.:

duchów, (kijów.) katol. 135, 137, 138, 140,

200, 201;

monasteru i koleg. brack. (mobil.) 134, 135,

I37> 138, 140, 141; 200, 201;

akademii mobil. 208, 209; 239, 242.

Dom studencki — bursa »wielka« — 231.

Dominikanie w Kijowie 126; dobra ich 135,

137. 200.

Dostojnicy duch. bah. 53 — p. Dnchowiestwo

wysze oraz Hierarchowie.

Dramata — misterye — 100, 169, 170; 216.

Drukarnie — Typografie — (rusk. etc.)

w Amsterdamie — sowian. 274;

— Czernichowie — 109, 148, 150, 151, 152,

161, 184, 185, 204, 219, 270;

— Dermaniu 203; Jewiu 263; Kutynie 104;

— Kijowie, przy awrze pieczarskiej — 64,

80, 89, 164, 109, 1 10, 150, i6r, 183, 202,

203, 219, 243.

— Lwowie — 32, 203; w Mohilewie — 119;

— Moskwie — »pieczatnyj dwor« 161;

— Niewieu — sów, (arya.) 50, 203

;

— Nowogródku siewierski.n — 150, 151, 181,

183, 204;

— Ostrorogu 203 ; Poczajowie 205 ; Stratynie

104, 203;

w Wilnie 203, 205; Zabudowiu 203.

Zniesienie swobody drukar w Kijowie i na

Zadnieprzu 16 r, 219.

Drukarstwo rosysjkie — 274.

Ducliowiestwo — p. Hierarchia etc.

:

bahoczestywe wogóle — 32, 37, 77, 81, 108,

136;

bah. kijowskie wysze — 136, 204, 247;

maoruskie 189, 190; moskiewskie 190, 253,

273;

aciskie 43; unickie 43.

»Duchowny reglament« ros. 197.

Dumy ukraiskie 54, 107, 183.

Dworzastwo maorosyjskie 217.

Dyalektyka 68, 69; 100, 131, 163, 168, 172.

Dyalogi 170; 216, 216.

Dydaskalowic 28, 40, 67.

Dyrektorowie — Inspektorowie — w Kolegium

mobil. 170.

Dyscyplina 40, 70; 170, 171; 217, 218.

Dysputy relig. 41, 108, 109; 169; 214, 215.

Dysydenci 17, 23, 27, 29, 30, 37, 50.

Dyzunia 23, 30, 43, 44, 59, 73, 90, 92, 132;

p. Bahoczestye, Ortodoksya.

Dyzunici 17, 25, 27, 20, 39, 41, 51, 53, 58,

60, 66, 81, 89, 103, 108, 1 10, III, 245 —
p. Bahoczestywi.

E.

Egzamina 213, 214.

Egzarchowie patr. konstan. 28.

Elokwencya 238 — p. Krasomówstwo.

Etapy posuwania si kultury polskiej na Rusi —
16, 17.

Etyka 168, 170, 172.

F.

Filologia 121; dow.-rus. 245.

Filozofia 70; 100; 162, 164, 166, 167, IC)8,

170, 172; 177, 178; 211, 236, 244.

Fizyka 100; 168, 172, 184, 197.

Fizyologia 187.

Francuzczyzna 159 — p. Jzyk franc.

G.

Generaowie zakonów 167.

Geografia 171; 236, 239.



— 296 —

Geometrya 168, 197; 211.

>Gimnazyum« pieczar. Mohiy 86.

Gotyk — pismo 150.

Gramatyka — wykad, w koleg. i akad.

:

cerk.-sow. 38; grecka 36;

polska: Zawadows. 162, Siemiginows. 239.

Gradanka — pismo 205.

Grecy 28, 67, 85, 103 ; we Lwowie 95, w Mo-

skwie 253; hierar. 67.

Greczyzna

:

jzyk 67 — p. Jz. grecki;

kultura 67, 84, 85 — p. Byzantynizm

;

pismo cerk. 28, 36, 43.

Greka — jCzyk gr. 102.

Groza upadku naród. Rusi 26.

H.

Handel ksigarski 273, 274.

Hanowie krymscy 261.

Helenici 102, 103.

Helwecka nauka — Kalwina — 29.

»Herezya« — aciska 161 ; rzym. 275.

Hetmanowie: zapor. 146; maoros. 138, 180,

256, 291.

Hierarchia :

w ogóle 83

;

dyzunicka rus. 26, 31, 35; 60, 65, 71, 89, 92,

107, 132, 133,

grecka-byzant. 28, 61, 62;

kijowska dyz. 76, 136, 138, 141, 142, 207,

247;

unicka 43 ; wooska 76 — p. Cerkiew.

Hierarchowie :

dyzun. iio, 134, 152; greccy 67; kijów. 80 —
p. Duchowiestwo wysze.

Historya — nauka 236, 239.

Historye »lackie« 264.

Historyografia — rosyjska 146, ruska 146.

Homiletyka 69.

Hospodarowie wooscy 28, 77, 95, 261.

Hramota staroruska — pismo 43.

Hramoty — dotycz, szkó etc.

:

carskie dla koleg. raohil. i akad.:

z r. 1670 c. Aleks. Mich. 144;

z r. 1694 c. Iwana i Piotra — 174, 179,

193, 201, 206, 207;

z r. 1701 c. Piotra I-go Aleks. 174, 201;

metrop. I. Kopis. 1632 r. — 87;

patryarsze (konst.) — dla szkoy pieczar. 82, 83;

dla bractw (stauropig)

:

kijów. 65, 66, 67; lwów. 32, 65;

uck. 33, 37; wile. 32, 65;

patr. mosk. Adryana — do msta Kijowa i do

metrop. 174;

staroruskie — 47.

Humaniora i Humanici — 168.

Ch.

Chóry piewackie 213, 216.

I.

Ideay wychowawcze i spo. polskie na Zadnie-

przu 257, 258, 259.

Ikonografia 265.

Innowiercy 31, 70.

Inspektorowie w koleg. moh. 98, 170.

Instrukcya — dla akad. mohil.

:

metrop. Zaborowskiego 231, 233;

— Misawskiego etc. 236.

Inteligencya dyzunicka w ogóle — 133;

— kijowska 138;

— maoruska 150, 182;

— ruska w ogóle 184.

J.

Jezuici — zakon (S. ].) »Societatis Jesu«

:

dobra ich w Kijowscz. 138, 200;

kolegia ich na Rusi i w ogóle w Rpltej — 22,

23. 37. 74. 89, 90, 165, 171;

— na Ukrainie 125— 127;

kolegium S. J. »kijowskie« 90, 126, 132;

zakon S. J. w ogóle i na Rusi 28, 37, 43, 92,

97, 103, 126, 127, 129, 132, 134,. 146,

149, 167, 189;

— na Moskwie 267, 268.

Jzyki — w ogóle — w kol. moh. 100— 1 12;

179— 184; w akad. 212— 213; 235—240;

bugarski 50, 105; sowiano-bug. 117;

cerkiewno-sowiaski, »sowieski« — w ogóle

na Rusi 30, 31, 32, 36, 37, 38, 49, 50,

54, 61, 66, 97; 103— 106;

w koleg. mohil. lOi, 103, 153, 168;

na Wooszczyznie 7 7 ;
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ezeski 48, 105;

francuski w akad. moh. 236, 240;

grecki — w ogóle na Rusi — 32, 36, 37, 38,

39, 43, 66, 67;

w koleg. moh. 10 1, 102, 103, 140, 168,

171, 179; w akad. 235.

hebrajski — 168, 172; 235 (w ak. m.j.

aciski — na Rusi w og. 15, 16, 17, 32, 37,

38, 39, 40, 43, 47, 56, 66, 74, 77;

— w Kij. (w szk.) 67, 69, 86;

— w koleg. mohil. 69, loi, 102, 140, 153,

168, 179;

— w akad. moh. 212, 213, 229; 236;

— na Moskwie — 265.

niemiecki — 50, 70; w ak. moh. 235, 236,

240.

polski (Polszczyzna):

na Rusi w og. 15, 16, 17, 29, 38, 43;

47—49; 50. 53. 55. 56; 57—62; 66,

67, n\ 106— 112; 140, 142, 143;

w koleg. moh. loi, 107; 153, 154; 168,

176; 179— 183; 192; 203;

w akad. moh. 212, 213, 230, 233, 235,

236; 239, 240;

na Moskwie 265, 266; 269 -273;

na Wooszczyznie "]"];

na Zadnieprzu 249, 257 ;

na Charkowie 261.

ruskie

:

.jzyk ruski w ogóle — 22, 32; 45—47;

47—49; 49—55; 183, 184;

— w koleg. mohil. (sowiano- ruski) 98, 103,

104, 117; 159, 168, 179, 183, 184;

— w akad. moh. 212, 213; 236— 238;

— na Wooszczyznie 77, 78;

»biao-ruski« — 46, 106, 184;

mao-ruski — 46, 54, 106, 107, 152, 159,

183, 219, 233, 239, 247, 248, 249;

»maorossijski« 151; poudniowo-ruski 54,

235, 237, 247.

slowiano-ruski 66 etc. — p. w kol. moh.;

»sowiano-rossijski« 179; »sowieski ros-

sijski* 30

;

staro-ruszczyzna 17; 104— 107;

wielko-ruski, moskiewsko-ruski, rosyjski —
— w ogóle 106, 159, 184, 266;

— w akad. mohil. 235— 239; 260;

— na Zadnieprzu — 249, 250, 275;

wszech-ruski — 54;

zachodnio- ruski, litewsko-r. 45, 46, 47

;

ywe ruskie jzyki 54. 55, 105, 106;

serbski — 105, 148:

sowiaskie — wschodniej grupy — 45

;

turecki — 84;

woosko-sowiaski — 77, 117.

Jzykoznawcy rosyjscy 49.

K.

Kalefaktorowie w koleg. 170.

Kalepiny — leksykony 103.

Kalwini na Rusi 41, 51, "4; Kalwinizm —
nauka helwecka 24, 29.

Kancelarya generalna wojska maorosyj. 184,

257, 258; Kancelici — 257.

-— ruska przy Tryb lubel. 17 ; Kancelici ru-

scy 48.

»Kancelarya tajna* w Petersb. 196.

Kanty — piewy 170.

Kapitua kat. kijów, — jej dobra 200, 208.

Kary 170, 171.

Katedra bisk. kijów. — jej dobra 33, 200.

— . Sofii — witynia 33, 52, 63.

Katechizm w koleg. 99, 100, 152, 168.

Katolicy — 23, 30, 31, 37, 41, 60, 178 —
p. acinnicy, Rzymianie.

Katolicyzm — na Rusi 17, 18, 22, 23, 25,

30, 47; na Moskwie 274, 275; na Wo-

osz. 79.

Kazania 108, 109.

Kaznodziejstwo — 153, 167, 168, 171, 177,

210.

Kijowianie — uczeni etc. (na pónocy etc.) 64,

loi, 119, 122, 140; 198, 199; 214, 227,

228; 252, 253, 254; 260, 263.

Kirylica pismo 154, 205.

Kler — niszy wsch. obrz. 25, 26, 27 — p.

Duchowiestwo bah.

Kniaziowie bahocz. 31, 61.

Kobieta polska — na Rusi 15, i6. 25.

Kolegije szkolne (Collegia):

bahoczestywe

:

w Hoszczy — 93, 120, 123, 124; 145,

146; 161, 167;

w Kijowie — brackie mohilaskie — 88—
94; 97— 112; 112— II ; 116—119;
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131— 143; 144— '53; 158—161; i6i

— 165; 165— 171; 171— 179; 188,

189, 198;

w Winnicy — 89, 90; 120, 123, 167;

na Zadnieprzu — w ogóle, 197, 198;

w Czernichowie 148, 207; w Charkowie

221, 222, 224;

nadto p. Szkoy bahocz. — w Ostrogu 36,

37 ; etc. etc.

dysydenckie, protestanckie —
w ogóle 18, 74, 81, 166; aryaskie — 24,

25. 49;

nadto p. szkoy dysyd.

katolickie — w Rpltej

:

w ogóle 43, 74, 81, 177, 184;

S. Jesu 22, 23, 37, 89, 90, 127, 145, 165

— 171; na Ukrainie 90, 125— 127;

nadto p. w miastach Rusi poosobnych.

Zgr. Piarów 23, 165— 171; 253; nadto p.

w mstach pcosob.

— zagranic 1 8
;

— w Rzymie >:greckie« 39, 196, 253;

nadto p. Szkoy etc.

unickie — 42—44; 166.

sKolegia maorossyjska« 219, 220.

»Komedyanci« 216, Komedye w koleg. 100.

Kongregacye w koleg. moh. i6g, 173.

Konserwatyci ruscy — 28, 67, 82, 83 ; p.

Starowiercy.

Konstantynopol — hierarchia grec. 28.

Konwikty w koleg. moh. 173.

Korespondencye — 57, 73, 74, 108, iio; 183.

Korona polska 10 1, p. Rzeczpospolita.

Korporacye stud. 173, 174.

Koció — grecki, wschodni 28, 247; p. Cer-

kiew.

— rzymski, zach. 18, 31.

Kosmologia 172.

Kozactwo, Kozacy — 27, bi, 74, 85, 87, 132,

134. 137. 142, 143. 207, 209, 242, 247;

maorosyjskie 249, 257, 259, 259; p. Burza

ukr., »Ruina«.

Królowie polscy — 47, 133; p. poimiennie.

Krzyacy — 181.

Ksiki

:

»biaoruskie« — na Moskwie 273;

do naboestwa dyzunickie 1 09

;

polskie w bibl. mosk. 266, 268, 269;

polskie w handlu 273, 274:

— na Zadnieprzu 257, 258.

Ksigi bractw bahocz. 6 1

;

— »pocieszne« w bibl. car. 272.

Ksigozbiory p. Biblioteki.

Kultura — cywilizacya, uspoecznienie

na Rusi

:

byzancko-grecka 84;

aciska, zachodnia 15, 16, 17, 56, 115, 147,

148, 158; w Rosyi 252;

polska — 14— 17; 18, 21, 23, 24, 26, 56;

78, IIO, 113, 114, 115; 133, 142, 149;

158, 165; 230— 232; na Zadnieprzu — 248,

256, 257; 259-262; na Moskwie — 274,

275;

rosyjska 159; w akad. moh. 237; w Maoro-

syi 459;

ruska — narodowa 45 ; staroruska 55.

Kurs nauk — wykady:

w brackich szkoach w ogóle 68, 69, 70, 74;

w koleg. mohil. 98— 100; 153— 154; 167—
169; 175— 178;

w mohil. akad. 209— 212; 235— 237.

L.

Lachy — Polacy 15, 16, 133, 142, 149, 257,

264; lacka wiara (katolicka) 264; lacki j-

zyk — 264, 266; lackie ony 25.

Latopisarze i Latopisy maorosyjskie kozackie —
181, 253, 258.

Latynika — pismo 205.

Latynizacya szkó dyzun. 102.

Legaci papiezcy 28.

Leksykony — (Kalepiny) sowniki — 103, 183,

212, 213.

Liga katolicka 92.

Listy w sprawie szkó Moiiiy: — kr. Wad.

IV — 89; hetm. zapor. Pietrzyckiego 89.

Literatura :

byzantysko-grecka 273;

maoruska ludowa 247

;

polemiczna w ogóle — 60;

polska; jezuicka 180; narodowa 43, 48, 189;

ruska — 48, 152; polem. 53.

Litwini 15.

Logika w koleg. moh. 100, 131, 163, 168, 172.



— 299 —
Lud ruski Rpltej — 133, 247.

Luteranizm — na Moskwie 274.

.
acina 102 — p. Jzyk aciski;

— wyznanie ac. katol. 27.

acinnicy — katolicy 18, 43, 10 1 — p. Rzy-

mianie.

»aciszczycy« na Zadn. 257.

»atinomyslije« 219.

awra pieczarska — 33, 63, 64, 74, 78, 79,

80, 85, J04, 109, 1 10, 126, 134, 144, 160.

M.

Magdeburgia 220, 223, 259.

Magistrat kijowski 174, 231, 233, 242.

»Magistri sodalium« 98.

Mahometastwo 138 — p. Muzumastwo.

Maorosyanie — 258, Maorusy — 256.

»Maoros. kolegia* — p. Kolegia ma.

»Maoros. ojczyzna* 208, 248.

Maoros. »pastwo« (aryst.) 249, 258; m.-ros.

(kozackie) rody monowadcze 198 — p.

Monowadztwo.

Maoruskie spoeczestwo (towarz.) 180, 182,

188, 198, 237, 248, 356, 257, 258, 259.

Maoruszczyzna 246—248; p. Jzyk m.-ruski,

Pimiennictwo etc.

Maestwa mieszane 35.

Matematyka w kol. moh. 171, 172; -cy 41.

»Matka Boska Czstocliowska* — 480.

Medycyna 244.

Metafizyka — 100, 168, 169, 172.

Metody wykadów 40; p. Kurs nauk.

Metropolie :

kijowska baiocz. 33, 34; 83, 89; 251;

— unicka 52;

soczawska na Wooszcz. 76.

Metropolici :

kijowscy bahocz. 33, 63, 65, "]"], 80;

— unici 33, 52, 53, 63, 80.

Mieszczanie, — stwo miast ruskich — 27, 29,

31, 32, 58, 95, 1H8; kijów. 63, 174, 206,

207, 242.

»Mirkaczc« 216; »Mirkowanie« 169, 215, 2i().

»Misterye« — dramata 169, 170; 215.

Mitologia — 99, 168.

Modzie litew.-ruska zagranic 18— 21; mao-

rosyjska 227, »rossijska« 160, ruska 22, loi,

165.

»Mohileanum« 132 p. Kol. i Ak. mobil.

Monastery kijowskie — szkolne:

boiojawleski bracki — 137, 139, 209;

pieczarski — p. awra.

Mongoowie — icli przemoc — 14, 15, 76.

Moskwa — naród, spoeczestwo, wadza (^Ro-

sya, Rosyanie) — p. Mosk. carstwo, kraj.

Moskwicini 253, 266, »Moskiewscy ludzie* 263

p. Rosyanie.

Monowadztwo — litewsko-ruskie 1 5 ; matoro-

syjskie 198, 249, 258; ruskie bahocz. 51,

79-

Muzumastwo 14 — p. Mahometastwo.

Muzyka wokalna — cerkiewna grecka 84; w ko-

leg. mohil. 188, w akad. 213.

N.

Naród — maorosyjski — 160, 248; »rossijski<

28, 143, 179, 180; »n. ruski* 29, 53, 54,

59, 64, 73, 91, 92, 95, loi, 102, 1I5,

245, 246, 247 - p. Ru, Rusini etc.

Narodowo ruska — 29, 30, 43. 59, 91; 114,

115, 120; maoruska 248; w ak. zamoj. 21.

Nauczyciele - 40, 67, 95, 98, 167 — p. Pro-

fesorowie.

Nauka szkolna 31; 40; 79, 84; 244.

— jako wyznanie — p. odnone terminy: Kal-

wina, Socyna etc.

Nauki — w szkó. bra. 40, 66, 70; w koleg.

moh. »aciskie« loi; przyrodnicze 184— 188,

w ak. 244; p. Kurs nauk.

Naukowo — koleg. mohil. 175— 178; w ak.

244, 245 — p. Kurs nauk.

Niemcy — protest, nauczyciele 40; we Lwo-

wie 91;.

Nowatorstwo relig. 17.

Nowinki zachodnie 24.

O.

Obrzdek — rus. unicki 41; wschodni, grecki,

ruski dyz. 17, iS, 28, .j7; zachodni, acin-
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ski 1 6, I/, 18, 26, 29, 30, 43 — p. Wy-

znanie etc.

»Obywatele« (dyzun.) wwdztwa kijów. iio.

Odrbno naród, maoruska 248.

Odrodzenie si bahoczestya 28, 29 — p. Ba-

hoczestye.

Odstpstwo od cerkwi bah. 17, 18, 26, 28,

30. 35. 74. 75- 79 — P- Apostazya.

Oracye szkolne 168.

Oratorye w akad. moh. 238.

Organici na dworze cars. 265.

Orkiestra akad. 213.

Ortodoksya wschodnia — 28, 30. 36, 37, 52,

57, 59, 64. 72, 74, 77, 79, 91, 97, 133,

233 — p. Bahoczestye, Dyzunia.

Ortodoksi 50, 56 — p. Bahoczestywi, Dyzu-

nici.

Osady polskie na Rusi — 16.

Owiata zach.-europ. 80; 252.

»Pan« maorosyjski — 248, 257.

Panegiryzm — 113, 114, 168, 184. 192; P-gi-

rycy — 182, 183; P-giryki T92.

Panowie — bahoczestywi 31, 33; litewsko-

ruscy 56, 58; polsko-ruscy 130, 132.

»Pastwo« (monowadztwo) — maorosyjskie

249, 258; ruskie — 25.

»Panycz sdowy« maoros. 257.

Papiernia — awrska 64, 80; bracka 242.

Papieztwo 17, 39 — p. Rzym.

»Papienicy« 39, 47 — p. acinnicy, Katolicy.

Paralela koleg. mohil-go z zakadami katolic.

165— 171.

»Parathymia« P. Mohiy — 130.

»Pasye« w-pitkowe 170.

Patryarchat :

kijowski (zamierzany) 80, 92, 94;

konstantynopolitaski — 28, 32, 67; 82, 83,

84; 136, 137, 138, 158, 161;

moskiewski — 80, 136, 142, 150, 159, 161,

219;

w Ochrydzie (bógar.) 76.

Patryarchowie wschodni 32, 34, 65, 83, 84,

261.

Pedagogia polska 257: P-gowie kijowscy na pó-

nocy 254.

Pijarowie — zakon 165— 171 — p. Kolegie ich.

Pierwowzory szkó i kolegij bahocz. oraz akad.

moh. 40; 165— 171; 171— 174.

Pieczarski monaster — p. awra piecz.; Pie-

czary 109.

Pisma (dziea) polskie: drukowane — w Kijo-

wie 203 ; w Nowogr. siew. i Czernich. 204.

Pimiennictwo: polskie na Moskwie 275; ruskie

polemiczne 28; rusko-polskie 145; ruskie za

»Ruiny« etc. 183.

Pimiennicy kijowscy 137, 152, 159.

»Pismo« — ellino-sowiaskie 66, 77;

latyno-polskie 66, 67, »ladskie* 30, 67;

ruskie 1 1 1

.

Plan wykadu nauk 167— 169 — p. Kurs

nauk.

Podpiskowie kanc. wojs. 184.

Podpisy pod akt. urzd. 56, 57, 108, 1 10, III.

Podrczniki szkolne 68— 69; 175— 178.

Podwojewodowie kijowscy 33.

Poetyka — w kol. moh. 99, 164; 175— 177;

w akad. 210, 238.

Pokój — mosk, wieczny (Grzym.) 158, 163;

andrus. — p. Traktat.

Polacy — 8, 15, 16, 79, 112, 146, 148, 149,

158, 180, 263, 265, 266, 274.

Polemika relig. 38, 43, 51, 52, 53, 57, 59, 80,

108, 109, 133, 183, 189.

Polemici relig. 43, 52, 53, 72, 73.

Polityka — polska 163;

— w koleg. moh. 172.

sPoloni natione gente Rutheni* 115, 148.

Polonizacya Rusi — 56, 108, 127.

Polonizmy w jz. rus. 48.

Polszczyzna — 15, 25, 30, 133, 150 — p. J-
zyk pols., Kultura.

»Pomieszczycy maoros. 217.

Porzdki — polskie 257, 258, 259,

— szkolne: w szk. bra. 40, 70; w koleg. moh.

169— 171; 154; 165; 169— 171; w aka-

dem. moh. 213.

sPoselski prykaz« w Moskwie — 269, 270.

»Posuszestwa papiezkiego« ludzie 47 — p. Pa-

pienicy etc.

Prawo :

— jurysprudencya, nauka 244;

— kanoniczne 172;

— magd. na Zadnieprzu 259;

— polskie na Rusi czer. 47

;

— wojskowe kozackie 259.
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Prawosawije i8o — p. Ortodoksya etc.

Prefekci — koleg. moh. 90, 98, 144, 167, 170;

akad. mohil. — 220, 233, 241;

— akad. mosk. 254.

Prezydent naj^w. Synodu ros. 191.

Profesorowie — kol. moh. 98, 120, 12 f; 153,

154; 161— 165; 167; akad. 210; 220; 236.

Propaganda katol. 18.

»Prosta mowa niska* 46, 55 — p. Jzyk r.

Protektorat mosk. nad Ukrain — 145, 148,

152-

Protektorowie koleg. i akad. moh. (Metropolici

kij.) 117, 241 etc; sów.-greko-latyn.-akad.

191.

Protestanci — w Rosyi 192, 195; w Rpltej

p. Dysydenci etc.

Protestantyzm — 50, 53, 97; na Moskwie 274,

275; na Rusi 17, 25, 31.

Prowincyaowie zakon. 167.

Przewodnicy — koleg. moh. 116— 119; 144

—

153; 161— 165; akad. 220, 233; 237, 238;

241.

Przyrodnicze nauki 184— 188 — p. Nauki.

Przysiga profesorów 169.

Przywileje królewskie:

Zygmunta III-go —
dla bractwa bah. wiles. 1592 r. — 32;

— uck. 1619 r. — 33, 37;

— kijów. 1629 r. — 65;

dla szkoy bra. lwów. 1592 r. — 36;

— unie. brzes. 1597 r. — 41;

Wadysawa IV-go —
na zaó, szkó rus. w Kijowie 1633 r. —

89, 90, 91, 167;

potwierd, szkoy (koleg.) Mohiy 1635 r.

—

91, 162; 1640 r. — 121

;

dla koleg. w Perejasawiu oraz Nowogródku

siewier. 1638 r. — 126; potwierd.

1646 r.

Jana Kazimierza —
potwierd, dawn. przywilei dla koleg. ki-

jów. 1639 r. i 1650 r. - 92;

»Prz. narodowi ruskiemu* 1650 r. - 134.

Michaa Korybuta —
potwierd, przyw. koleg. kij. 1670 r. —

92, 140.

Psychologia w kol. moh. 172, 187.

R.

Rapsody bohater. Ukrainy 54 — p. Dumy.
Reakcya katolicka przeciw nowatorstwu relig,

17. 23.

»Regestra« kozackie 61.

Reforma — relig. 26, 28, 30;

— szkó bah. 75;

— unick. monastetów . Baz. 42.

Reformacya zach. — wpyw jej na Ru —
23—25. 27.

Rekreacye w kol. moh. 100, 170.

Rektorowie

:

akademii kijów.-moh. 207, 208, 220, 233; 236,

241;

— mosk. 254;

koleg. mohil. 119— 121; 139, 144— 153; 161—
165, 167;

szkó brackich w ogóle 40; lwów. 71;

szkoy bra. kij. (pocz.) 67, 68, 70— 74;

— ostróg. 67, 72.

Retoryka — w szk. bra. w ogóle 68, 69, 70;

w koleg. moh. 99, 131, 164, 165, 166,

168, 170, 171; 175—177; w akad. 210,

211.

Rewolucya spo.-polit. na Ukr. 133, 153, 175.

»Romejka« — jzyk nowo-grecki 84.

Rosyanie w akad. kij. 232.

sRosyjska akademia* — p. Ak. ros. nauk.

Rosyjskie spoeczestwo 273.

Rosyjszczyzna 249.

Rozejm andrusow. — p. Traktat.

»Rozmowa« biaocerkiewska 41.

Rplta — wadza 83, 91.

Ruch umys, wród Rusi ortod. 30, 3 1 ; 45,

50, 80.

»Ruina« — 74, 119, 127, 131, 132, 133, 138,

141, 142, 144, 145, 152, 153, 154, 189,

200, 259 — p. Burza ukrainna, Rewolucya

spo.-polit.

Rumuni — Woosi 77.

Ru:
modzie ruska zagra. 18— 21; 22, loi

;

nari)d r. 24, 28, 29, 47, 91, 92, 94, 95, loi,

102;

spoeczestwo — 13; 14— 16; 25, 20, 27; 20,

30; 31, 36, 43, 5>. 5^ 5«. 59,61, 05.

74. 75. 11^ 81. ^4. ^"^^S ')o, 91, 04, 101,
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I02, IIO, 115, 116, 119, 125, 129, 142,

188, 245, 247.

Rusini — 15, 16, 28, 29, 32, 35, 40, 51, 59,

67, 77. 79. 81, 84, 91, 94, 95, loi, 103,

III, 112, 113, ii5, 119, 125, 148, 198.

245. 252, 253, 263, 266, 269, 273, 275.

^Ruskie w. ksiztwo* w Rpltej — 135, 136.

Rusyfikacya akad. moh. 238, 239.

Ruszczyzua — Rusko w ogcle 30, 43; 114—

115; 247; Staroruszczyzna — jzyk 17, 22,

23, 29, 38, 246; kultura, obyczaj 15, 22,

23. 24.

sRutheni gente natione Poloni« 115, 148.

Rymotworstwo pols. 210

Rzd — mosk. 163; ces.-ros. 232.

Rzym — kurya rzy., katolicyzm 17, 28, 29,

30 — p. Papieztwo.

Rzymianie — katolicy 39, 62, 102, 149 —
p. acinnicy.

s.

Samorzd kol. i ak. mobil. 179.

Samozwaców epoka 263.

Sdownictwo kol. i ak. mohil 173. 179; 206,

207;

— statutowe na Zadn. 259, 260.

Sekretarze król. do spraw rus. 57.

Senat Rpltej 48, 80.

Seniorowie w kol. moh. 170,

Serbowie 232, 246, 253.

Scholastyka 86, 188, 273; -cyzm 97, 245, 246.

Schyzmatycy p. Dyzunici etc.

Sicz zapor. 247.

Sowianie bakascy 28, 95.

Sowiaszczyzna cerkiewna — p. Jzyk cerk.-

sow.

Sobór . Sofii — katedra metr. w Kij. 52.

Sobory cerkwi bah. 52, 93, iii, 161, 204.

»Societas Jesu* (S. J.) p. Jezuici.

5>Societas Mariana* w kol. moh. 173.

Socynianie i S-nizm 19, 24, 29, 505 — p. Arya-

nie etc.

»Sofia w.« — p. Sobór, Katedra.

piew cerkiewny — 99, 188, 213.

»Spiwaki« wród stud. ak. 216.

Spoeczestwo ruskie — p. Ru.

»Spudeje« — studenci — 36, 57, 86, 116, 117,

133, 169, 181.

Staroruszczyzna — p. Ruszczyzna.

Starowiercy bahocz. 29, 31, 40, 57, 79, 83.

85, 1 01, 245 — Konserwatyci ruscy.

Staroytna grecka wiara« 59, 63, 64, 97, 106,

118.

Starszyzna kozacka 71; wojska maoros. 227,

257. 258, 259.

•Stary korpus* akad. moh. 194, 201, 207.

Statut litewski 48, 181, 220, 223, 257, 259,

260, 274.

Stawropiglje bractw etc. — 28, 32 33, 58,

61. 65, 95, 96 — p. Hramoty patryarsze.

Stopnie uczone w koleg. moh. 173.

Stosunki Rusi z zagr. 18.

Studenci ak. moh. 173, 174; 217, 218; 237,

24T.

Studya modziey rus. zagr. 18— 21.

»Styl retorski* 168.

wiadomo naród, w szkole moh. 245, 246

»Synklit« bojarski 264, 266.

sSynod najw.« ros. 191, 194, 195, 196, 197,

232, 243, 249.

Synod unitów w Nowogr. litew. 42 — p. Re-

forma monasterów . Bazyl.

System wychowania w szkó. bra. 40.

Szermierze relig.-polem. 43.

Szkolnictwo ruskie poczt. 35, 45.

Szkoy — na Rusi

:

— uznanie ich potrzeby 29, 43.

— bahoczestywe w ogóle — p. ruskie;

— dysydenckie, protest. 24, 25, 49, 70; arya-

skie, socyn. 24, 25, 31, 29, 41, 124, 135,

246; kalwin. 25;

— katolickie w ogóle 21— 23, 24, 39, 41, 43;

— aciskie krajowe 21— 23; 25, 37, 56; 25*';

— polskie w ogóle 69, 83

;

— ruskie bahoczestywe —
(brackie) pierwotne 31, 35—44; sow.-gre-

ckie 40, 41; nowopowstae 32, 36; 37

—41; 67— 69; 74, 90, 92; 246 — p.

pod miastami poosobno;

w Kijowie — bracka pierw, na Padole 63,

64; 66— 70; 92; pieczarska — 76, 80,

81, 83— 86, 92, 122; bracko-kijow. Mo-

hiy — p. Kolegium;

Mohiy drugorzdne — p. Kolegia w Win-

nicy i Hoszczy;

w Smolesku — sów. aciska 223, 255;

na Zadnieprzu — p. Kolegie tara;

— ruskie unickie 41—44; 103 — p. Kolegie.
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Szkoy zachodnie w ogóle 41;

polski wpyw szkó w ogóle Ii2 -114.

Szlachta

:

baioczestywa — w ogóle 32, 53, 57, 110,

III, 115, 132;

litewska 56; smoleska 232;

ruskich ziem w ogóle 24, 25, 29, 32, 53, 58;

czerwono-ruska 18, 47, 71; wwdztwa ru-

skiego iii; chem. 18; przem. 18, 11 1;

kijows. wwdztwa iio, ili, 159; podolska

iii; woyska 17, 24, 25, 57, 58.

T.

•Tajna kancelarya* w Petersb. 196.

Tatarzy — 15, 138, 142, 143, 149.

Teologia — w kol. moh. 100, 163, 166, 167,

168, 169, 170, 172, 173,-178, 189, 192;

w akad. 211, 212, 236 — p. Bohosowije.

Testamenty: H. ozczynej iii; P. Mohiy 118;

W. Zaborowskiego 22.

Tómaczenia — czerwono-ruskie statutów koron.

47; aciskie starorus. hramot 47; ruskie

dzie i pism pols. 183; 269— 273.

Towarzysko polska 56.

Towarzystwo maoruskie 180.

Tradycye polsko-szlach. na Zadn. 258.

Tragedye w kol. moh. 100; 170.

Traktat andrusowski 140, 145, 158, 159, 256.

Trybuna lubelski 17, 259, 260.

Turcy — 14, 84, 113, 138, 181, 182.

»Typografie« — p. Drukarnie.

U.

Ubiór studentów akad. moh. 218.

Uczeni kijowscy 252, 253, 263 — p. Kijowianie.

Uczniowie w kol. moh. 169 — p. Studenci.

Uczono kijowska — 252.

Ukaay carskie (cesar.) dotyczce akademii mobil.

219, 232, 241, 242.

Ukady Rpltej z kozakami: w Biaej cerkwi —
134; w Hadziaczu — 132, 135, 137, 138,

141, 144, 145, 149, 163, 172, 180, 204,

207; w Zborowie 134, 135.

Ukraicy — 149, 256.

Ultramontanizm 43.

»Uoenijeo cara Aleksego Mich. 274.

Unia

:

polityczna — horodelska 113; lubelska 13, 16,

17, 48, 49, 57, 61. 113;

religijna — brzeska 17, 18, 25, 27, 28, 30,

33, 41, 51, 52, 59, 77, 77, 92, iio; flo-

rencka 18.

Unia — obrzdek, wyznanie — cerkiew 18, 43,

44. 59. 60, 72, 85, 92.

Unici — 17, 23, 25, 29, 30, 31, 39, 41, 42,

43, 50, 51. 52, 53- 58. ^o, 81, 92, 108,

IIO, III, 189, 245.

Uniweisj'tety

:

w Bazylei 19, 20; Lipsku 18, 20, 72; w Wit-

tenberdze 18, 20, 72; w Padwie 19, 20,

21; niemieckie w ogóle 72, 258; zachodnie

231 — p. Akademie.

»Upis« — akt erekcyjny bractwa kijowskiego

65, 66.

Uposaenie koleg. i akad. mobil. — p. Dobra.

»Uspokojenie« religii greckiej 92.

Uspoecznienie polskie 56 — p. Kultura.

Walka dyzunitów z unitami 30.

»Wertepy« — szopki 216.

Wiara — grecka 23, 179; »greko-rossijska 179;

»lacka« 264; »prawoslawna« 25; »staroytna«

wschodnia 245; rzymska 25 — p. Cerkiew,

Koció.

Wierszoklectwo 192; -mania 113, 114.

Wadykowie — bahocz. 31, 135; unici 43 —
p. Hierarchowie.

Wosi — 95.

Wójci kijowscy 231.

Wojewodowie kijów. 33.

Wojsko — maoros. 227, 257; zapor. 87.

Woosi 28, 77, 78, 79, 95, 232, 240.

Woynianie bahocz. 38.

Wpyw cywilizacyjny i wychowawczy

:

koleg. moh. 188, 198; akademii 245, 24S;

aciskich szkó krajowych 21— 23;

— polski szkó dyzunickich w ogóle 112; pols.

uspoecznienia 14— 16; polszczyzny po za

Dnieprem: na Zadnieprzu 256 — 262; na

Moskwie 263— 275;

— reformacyi zach. na Ru 23-25;
— Rusi kijów, na Moskw 193; oraz katoli-

cyzmu i protcstanty/.inu 275.
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Wschód — wiat wsch. 28, 72, 73, 84.

Wychowacy — szkoy bra. kij, 74 ; koleg.

moh. 121— 123; 154— 157; 191— 197;

akademii 221— 227; 233, 234; 242.

— kijowscy na Moskwie 198, 199; w Rosyi

254 — p. Kijowianie.

Wychowanie — relig.-moralne w koleg. moh.

169; u Unitów 30.

Wykady — p. Kurs nauk.

Wyksztacenie szkolne na Zadnieprzu 257.

Wyznanie — rzymskie 39, greckie 79 — p.

Wiara etc.

Wzory koleg. i akad. moh. 165, 166 - p.

Pierwowzory.

Z.

Zagranica — Europa zachodnia — stosunki z ni
Rusi 18— 21.

Zachód — wiat i kultura onego — 18, 20, 25,

26, 27, 30, 31; 244, 245, 247, 253, 269,

272, 275; koció katolicki 149.

»Zapis« aktowy obywateli wwdztwa kijów, oraz

bractwa dany Mobile 86, 87; iii.

Zaporocy — wojsko — 61, 62, 87, 143.

Zarzd w kol. moh. 97, 98 — p. Porzdki.

»Zbory« dysydenckie, akatol. 25, 30.

Ziemianie — p. Szlachta.

Zwierzchnicy akad. moh. 233, 241 — p. Prze-

wodnicy.
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W YKAZ OSÓB.

A.

Abramowicze ród lit.-rus. 19, 24.

Adamowicz Symeon 274.

Adryan patr. mosk. 50, 122, 174, 206.

Aleksander Dobrotliwy hosp. woos. 76.

Aleksandrowicz Tychon 233.

Aleksy Aleksiejewicz — carewicz 267.

— Michajowicz — car 122, 134, 137, 138, 144,

146, 150, 152, 170, 208, 263. 264. 266,

267, 270, 274.

— Piotrowicz — carewicz 267.

Andryjewski Grzegorz 232.

Anna Iwanówna ces. ros. 230, 260, 261.

Antonowicz Wodzinoierz prof., hist. 11.

Apostoy — ród maoros. 198; Danio hetman

m-ros. 230.

Arkudyusz Piotr grek, prof. 42, 60.

Arseni ep. pskowski 265.

Arseniusz metrop. elassoski 36, 38, 67

Arteniusz mnich 53.

Arystoteles — 20, loo, 177, 211. -et pas.

Askoczenski W. J. prof., hist. Ak. kij. 10, 12,

65. 81.

Azarjin Symon 274.

B.

Iwow.

I. 99.

. 139.

, 1 60,

. 197,

. 274.

Babiscy 24.

Bajewski Teodozy 123, 144.

Baliccy 1 9.

Balowie z Hoczwi 19, 24.

Baabany 80, 203 : Dyonizy metr. kij. 58

136, 137. 142, 189; Gedeon wad.

37, 104; Jerzy 58.

Baranowicz azarz — archiep. czemieh. 2

122, 123, 124, 131, 136, 137, 138

144. 145. 146, 151, 152, 154, 156,

161, 162, 170, 180, 183, 188, 192,

200, 203, 204, 264, 266, 267, 273,

Bark lej Kasper 272.

Baronius annal. 271.

Bartoszewicz Julian — hist. 9.

Baumeister filoz. niem. 236.

Bazylewicz Justyn 155, 199.

Bazylik Cypryan 269, 271, 272.

Bellarmin — kard. 271.

Benedykt archim. konstant. 103.

Benitowicz Herman 194, 199.

Berynda Pamwa — 68, 78. 80, 104, 106

203, 245.

Bezhorodko Aleksander 242,

Bielski Marcin — kron. 2(13, 209, 270, 272.

Birkowski Fabian — kaznodz. i8b.

Bonnicki — 223.

BobolisKi Leonty 193.

Bogucki — 162.

Bogdanów Fiedor 270.

Bohdanowicz- Lubiski Dosytej -

234-

228,

tuoiMii luoiirsia
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Borecki Hiob — metrop. kij. 20, 34, 53, 60,

67, 70, 71, 73. 74. 79, 82.

— Andrzej 129.

Borkowscy — ród m-ros. 198.

Borochowicze — ród m-ros. iq8.

Brodzki Cyryl 232.

Briickner Aleksander prof., filolog., hist. 8, 9.

Brzeewski Ambroy 269.

Brzuchowiecki Jan hetm. m-ros. 149, 150.

Buczaccy — 19.

Buczyski-Jaskold Aleksander 181, 204.

Budny Szymon 50, 53.

Buthaków Makary metr. mosk. 10.

Buturlin bojar mosk. 268, 269.

Buyski Gabryel — 194, 199, 244, 254.

c.

Castiglione — 19.

Causinus S. J. 168.

Ch. p. po H.

Ciemierzyscy 19.

Cichowski Mikoaj S. J. 109, 126, 146.

Czaplicze ze Szpanowa 20, 49; Jerzy 19, 24,

Marcin 24.

Czarnicki Klemens 219.

z Czarnkowa Janek — kron. 46.

Czarnucki Chrystofor 157, 194, 208, 212.

Czartoryscy ksita — Jerzy 52, 58; ksina
Cz. — 23.

Czechowicz Marcin 47, 50, 269.

Czerniachowscy 162.

Czetwertyscy — ksta 118; Fedor 58; Gedeon

metrop. kij. 147, 161, 204; Ilija 121.

Czohascy 19.

Czujkowicze — ród m-ros. 198.

Czujstowicz J. prof., pis. ros. 10.

Czyyski Stefan 265.

Damascen Jan — pij. 69.

Daszkiewicze 162.

Denisów Andrzej (kn. Myszecki) 193.

Derszniaki z Rokitnicy 19.

Diplitz Gelasius (Kisiel Eust.) 24.

Dobrzascy 24.

Dohoruków 272.

Domecki Gabryel 81, 82, 85, 122, 199.

Dorohostajscy 24; 271.

Doroszenko Piotr hetm. zapor. 139, 141, 150.

Dosyteusz patr. jerozol. 253.

Dowhalewski Mitrofan 233.

Drewiski awryn 28, 53, 72, 109.

Drexelius Hieronim S. J. 270, 271.

Drohiczascy 19.

Drohojewscy 19, 24.

Dubniewicz Ambroy 220, 223, 228, 232, 233.

Dubowicz Jan 84, 109.

Dumnicki Sylwester 233.

Dworecki Bazyli 137, 138.

Dydyscy 19.

Dylecki Mikoaj 188, 271.

Dymitr w. — p. Rostowski oraz Tuptao.

— Samozwaniec — car 264.

Dziewoczka Onisifor metr. kij. 32.

Dzik Melety 123, 144, 167, 182.

E.

Elbieta Piotrówna ces. ros. 224, 231, 233.

Esymontowscy — ród m-ros. 198.

Eugeniusz metr. mosk., hist. 65, 84.

F.

Falkowski Ireneusz 202, 242, 243.

Fiedorowicz Piotr 52, 60.

Fieodor Aleksiejewicz — car — 146, 150, 154,

200, 263, 264, 265, 267, 268.

Filalet Chrystofor (Broski) 60.

Filaret patr. mosk. 273.

Filimonowicz — Cyryl 157, 164, 193, 201;

Metody wad. mcis. 137, 145, 153, 164,

194, 200.

Filipowicz — Atanazy 1 10, 113; Cyryl 183;

Ezechiel 162.

Filoteus archiep. smole. 232.

Finkel Ludwik — bibliogr. 8.

Floryski Cyryl 226, 228, 242, 254.

Franko Iwan — pis. m-rus. il.

G.

Galatowski Joannicy 122, 126, 133, 136, 138,

139. 145. 150, 152, 153, 155. 167, 168.

171, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 204,

271, 273, 274.
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Gautry — ani;!, podr. 266.

Gedeon epis. smole. 233.

— metrop. soczaw. 14".

Gerhard teol. niem. 211.

Gizel Innocenty — 81, 100, 109, 120, 124,

131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 144,

145, 146, 147, 152, 272, 273, 274.

Gizelius — Kisiel Ostafi 39.

Gliski Micha — knia i8.

Gowacki — Ignacy 240; Sylwester 194, 199.

Godunow Borys — car 123.

Golicyn — Borys 266, Wasili Was 265. 267,

268, 271.

Goubiew S. prof, hist. 10, 11, 65, 128.

Górczyn Jan Aleksander 272.

Górnicki ukasz 14.

Grembecki Gedeon 254.

Gretser — gram. gr. 168.

Groza Fabrycyusz prof. 2

1

Gruszecka Agapia — carowa 264.

Grzymutowski Krzysztof 267.

Gutowski Szymon 265.

Gwagnin Aleksander kron. 270, 275.

H.

Hadzieowski S. 271.

Herbest Benedykt S. J. 59.

Herbinius M. J. 109.

Hieronim nam. mnstru boh. iii.

Hlebowicze 19, 24.

Hojscy-Kierdeje 24; 124.

Holenkowski Barlaam 155, 199.

Hoowczycz Sylwester 124, 161, 162, 182.

Hoowczyscy — kn. 20.

Hoownia Aleksy 268.

Horbacki-Kononowicz Józef 99, 100, 135.

Horka Laurenty 223, 228, 254.

Horlekowie 162, 198; Joasaf 223, 228, 254.

Hornostaje 24.

Horscy — kn. 24.

Hozwiski Teodor 270, 272.

Hryhorowicze — Hilaryon 223, 228, 254; —
Barski Bazyli 222; — Pucek Beniamin J2i,

228, 254.

iluhurewicz Teodozy 162, 163, 164.

I lulewicze-Wojutyscy 24.

Ch.

Chanekowie — Danio 227; Mikoaj 227.

Charampowicz K. hist. 10.

Chir — p. Kopystyski Zachar.

Chitrowo Bogdan 263.

Chmarny Andrzej 215.

Chmielniccy — Bohdan 119, 129, 133. 134,

135. 136, 137. 138, 143- I7.v 258; Jerzy

142, 143, 147.

Chodkiewicze — 20, 24; Hrehory 46; Jan

ststa m. 18; Jan Karol hetm. 78.

Chodykowie 1 1 i , 115.

Chooniewscy 24.

Chomiscy 162.

Chotuczewski Joasaf 226, 228, 254.

Ikonników W. S. prof., bibliogr. 8.

Iliaszewicze 162.

Isaja mnich 187.

Istomin Karion 184.

Iwan Aleksiejewicz — car 178, 179, 201, 264,

267.

— Wasiljewicz Grony — car 265, 2C9.

Iwaniccy 49.

Iwaszecewicze-Makarewicze 24.

Jadwiga król. . Jag. 15, 18, 21.

Jagiellonowie — dyn. 15.

Jagieo Wad. kr, 14, 15, 21.

Jakób arcyb, halicki 18.

Jaliski druk. 204.

Jamnicki Józef 222, 242.

Jan in (Sobieski) — kr. 266, 267.

Jankowski Teodozy 226, 228, 254.

Janowski Teodozy 156, 197, 199, 253.

Jaroszewicz Józef — hist. 9.

Jasieski Barlaam metr. kij. 139, 140, 141, 145,

152. '53. 159. i<>o. i<". i^'-, "'^- "'.V

166, 167, 168, 171, 174, 177, 178, 181,

191, 196, 197, 200, 20 1, 20O, 208, 217,

242.

Jasnopolscy ib2.

Jastreb Zinko 113.

20*
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Jaworski Stefan — 157, 163, 164, 167, 169,

172, 173, 177, 178, 181, 184, 187, 191,

192, 194, 195, 197, 199, 204, 206, 208,

211, 212, 218, 225, 226, 252, 253, 275.

Jeowicki Zacharyasz 57.

Jeremiasz patr. konst. 32, 38, 84.

Jerlicz Joachim — pam. 68, 74.

Jewlewicze — Ignacy, para. 22, 67, 74, 122;

Tomasz 70, 74.

Jewaszewski Fedor — pam. 74.

Joachim patr. antyoch. 32.

Joakim patr. mosk, 119, 122, 161, 2T9, 251,

Joasaf patr. mosk. 273.

Jocher Adam — bibliogr. 8.

Josif metrop. raza. 271.

— patr. mosk. 273.

Józefowicz nam. 114.

Juszkiewicz Ambroy 219, 222, 228, 242, 254.

K.

Kahman Józef 117.

Kalinowski Stefan 224, 225. 233, 254.

Kallimach Buonacorsi Filip 209.

Kalnofojski Atanazy 80, 104, 203.

Kalwin reform. 24.

Kamieski-Zertys Ambroy 223, 254.

Kaniziusz pijar 171.

Karpowicz L. wad. wodz. 73.

Kasprowicz L. 36.

Katarzyna I ces. ros. 197.

— II ces. ros. 237, 239.

Kawieczyscy — 50.

Kazimierz Wielki król 16.

Kedryn Jerzy hist. byz. 171.

Kerner Stanisaw 19.

Kierdeje-Hojscy 24.

Kipryan mnich piecz. 20.

Kisiel Adam wwda kij. 22, 42, 71, 118, 119,

124, 128, 140, 148, 159;

— Ostafi (Diphtz, Gizelius) 24, 39.

Kiszka Jan kaszt. wil. 19;

— Leon metr. kij. un. 42, 52, 166.

Klenk 268.

Kleszaski Sebastyan S. J. 177, 178, 182.

Knapski Grzegorz leks. 213.

Kochanowski Jan — poeta 150, 154, 263.

Koaczyski Prokop 157, 104, 176, 177.

Konaszewicz ukasz 195, 199.

Konaszewicz-Sahajdaczny Piotr 37, 62, 69, 71, 72.

Koncewicz Herman 224, 228, 254.

Kondratowicz Cyryl 224, 228, 254.

Koniski Jerzy 233, 234, 236, 241. 25o.

Kuniuskiewicz Pawe 224, 228, 254.

Kononowicz-Horbacki Józef 99, 100, 109, 120,

121, 135, 144, 168.

Kopciowie — 19.

Kopernik Mikoaj astr. 187.

Kopijewski Eliasz 274.

Kopiski Isaja metr. kij. 64, 85, 87.

Kopystescy — Micha 53; Zacharyasz 37, 51,

53, 60, 66, 77, 80, 203.

Kordai — ucz. grec. 120.

Koreccy — ksta: Joachim 58; Samuel 58;

Anna z Chodkiewiczów 58.

Korneliusz a Lapide 185.

Komiaktowie 19; Konstanty 58.

Komiowicz Zacharyasz 155.

Korsakowie 19.

Korytkowie ze migrodu 19.

Kosiski Krzysztof — het. koz. 61.

Kosowski Barlaam 193, 196, 199.

Kossow Sylwester metr. kij. 20, 22, 81, 82,

85, 86, 90, 91, 99, loi, 102, 108, 109,

iio, 117, 118, 120, 121, 129, 134, 135,

136, 145, 147, 150, 165. 167, 183, 203.

Kotkowski prof. 120.

Kotoszychin 266.

Kozaczyski Micha 224, 233.

Kozowski-Trofimowicz Isaja 22, 36, 81, 82,

86, 119, 120.

Krajski Sylwester 155, 199, 254.

Krapotkin M. 271.

Krasnopolski Rafa 193, 199, 253, 254.

Kremieniecki Gabryel metr. kij, 224, 228, 237,

238, 240, 254.

Kreuza-Rzewuski Leon 60.

Krianicz — horw. 46.

Krokowski Joasaf metr. kij. 153, 157, 162,

163, 164, 167, 172, 173, 175. 177, 178,

179, 181, 191, 192, 193, 197, 208, 211,

215, 217, 218, 230, 243.

KróUk Teofil 224, 228, 254.

Kromer Marcin kron. 127.

Krupecki Atanazy — wad. przem 71.

Krzyanowski Adrj'an prof. 9.

Kulabka Sylwester 224, 225, 228, 233.

Kulczycki Innocenty (w.) 195, 199, 254.
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Kulczyski Ignacy pis. kat. 264.

Kulisz Pantelemon — hist. m-rus. 11, 15, 127,

128, 129.

Kuncewicz Jozafat (\v.) arcyb. pooc. 21, 30,

72, 114.

Kurbski Andrzej — kn. 21, 23, 37, 38, 53,

60, 265.

Kurcewicz Ezechiel 20.

Kuwieczyski Antoni 254.

L.

Laskoroski Sylwester 225, 233, 241.

Lasotowie 1 1 1

.

Lecewicz Warsonofij 270.

Leniccy — Barlaam 195, 199; Justyn 222.

Leontowicz Teofan 193, 197, 199,

Leniccy — ród m-ros. 198.

Leszczyski Filotej 155, 199, 253.

— Rafa 265.

Lewanda Jan 242.

Lewicki — Grzegorz 231; Hilaryon 220, 233.

— Orest hist. 1 1

.

Lewitski Platon 225, 228, 254.

Leajski Hilaryon 155, 199.

Ligarides Paiziusz — metr. Gazy 160, 162.

Lichudowie ucz. grec. 122, 252, 253.

Likosten Konrad 269.

Likowski Edward — bisk. pozn. hist. 9.

Lincewski Gerwazy 195, 199, 221.

Linczewski M. hist. 1 1

.

Lipscy z Goraja 19; Andrzej bisk. uc. 61.

Lisicki Szymon 264.

Lityscy 1 1 1.

Lizohuby — ród m-ros. 198, 227.

Lubienieccy 19, 24, 49.

Lubimski-Bohdanowicz Dosytej 223, 228, 254.

Lubowicz Mikoaj prof. 11.

Lukaris Cyryl patr. konst. 36, 67, 72.

Lupuowie — Wasyl hosp. woos. 77, 116;

Marya . Janusza Radziwia 77, 116.

Luter Marcin reform. 50.

.
asicki Jan hist. 265.

aszczwski Barlaam 233,

atuszewicz Serapion 225, :

azarewicz Józef 155, 199.

28, 254.

oboda Hrehory hetm. koz, 61.

omikowscy — ród m-ros. 162, 192, 198, 227.

omonosow Micha 232, 235, 238.

opatyski Teofilakt 195, 196, 197, 199, 253,

254-

opuski Stanisaw 264.

oziski Wadysaw hist. 94.

ozkowie — Stefan marsz, mozyr. 64; Halszka

z Hulewiczów (ozczyna) 64, iii.

uka z Tarnopola 49.

ukasz z Wilna — druk. 204.

ukaszewicz Józef — hist. 9, 166, 167.

ukianów Joannicy 217.

ukomski Stefan 181, 275.

yzow Andrzej 271.

M.

Maciejewicz Arseni 225, 228.

Maciejowski Wacaw Aleksander — hist. 8.

Makary — metrop. kij. 57.

— (Buhaków) metr. mosk. 10, 65, 81.

Malicki Herotej 240.

Malinowski Platon 225, 228, 254.

Mayszewski J. hist. 65.

Maksymowicze — ród m-ros. 198.

Maksymowicz — Jan archiep. czernieh. 155,

157, 192, 197. 199, 204, 212, 213;

— Jan — leksyk. 183, 212, 213; Ignacy 241;

Manassyasz 235, 241;

— M. prof., hist. 65.

Mamonicze druk. 260.

Markowicze — Andrzej 227, 257, 275; Jakób

227, 257, 275.

Massalscy (Mosalscy) kn. 19.

Mateusz hierom. konst. 84.

Matfiewicz — 1 1 1

.

Matwiejewy — Andrzej 266, 271; Artemon

264, 265, 268, 274.

Mazepa Jan — hetm. m-ros. 178, 182, 192,

193, 194, 197, 201, 207, 208, 213, 2t7,

218, 223, 227, 231, 258, 280.

Mazepina Marya Magd. 182,

Melecyusz — patr. aleks. 38.

Mehmet-Girej — chan krym. 143.

Mendoza S. J. 168.

Menali-Girej — chan krym. 63.

Metody — ep. mcis. p. Filimonowic/..

Miedwiediew — bojar 2;i. j;j.



3'0

Mikiscy — 19.

Mielnicka Anna 1 1 1.

Micba-Korybut król 92, 140.

Micha Teodorowicz 66, 94, 251, 263.

Migalewicze — Innoc. 222; Sofroni 225, 228,

254-

Migura Hilaryon 196.

Mikaszewscy 227.

Mikoaj I — ces. ros. 240.

Mikulicz Herasym 33.

Miosawscy 263; Anatazy 155.

Mirowski Jan 264.

Misawski Samuel metr. kij. 234, 236, 237,

238, 239, 240, 241, 254.

Mitkiewicze — Hieronim 233; Innocenty 222;

Joasaf 242.

Modzianowski Tomasz S. J. 177, 210.

Mniszchówna Maryna carowa 264.

Mnohohreszny Demian hetm. m-ros. 150.

Modrzewski Frycz publ. 271.

Mohia Piotr metr. kij. 72, 74, 75, 76, 77;

78—80; 81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 92,

93' 94) 97> loi' '02, 108, 109, 1 10, iii;

116— 119; 120, 122, 124, 125; 127— 130;

131. 132, 134. 144. 145. '47. 150. 15I'

153, 154, 165, 167, 168, 169. 171, 172,

176, 180, 188, 199, 201, 203, 212, 215,

242, 246, 251, 270.

Mohiowie — 78, 79; Jeremiasz 78, 79; Symeon

77, 78; Anna (Mohilanka) Potocka 151.

Mohilaski Arseni metr. kij. 225, 228, 235,

236, 237, 242, 254.

Mokaczewski Paizyusz 160, 167.

Mokijewski puk. kij. 182.

Moczaski 162.

Morawski Pawe metr. raza. 155, 199.

Morochowski Joachim wad. wodz. 42, 52.

Motowio (-do) 53.

Myszecki kn. (Denisów) Andrzej 193.

N.

Nalewajko Sem. at. koz. 61.

Naruszewicze 19.

Naszczokin-Ordin Al. awr. 263, 266, 268.

Naszczyski Dawid 236, 241.

Nektaryusz patr. konst. 94, 1 20.

Nerunowicz Innocenty 220, 225, 228, 254.

Nestorenko koz. 142.

Niedwiedzki 162.

Niegalewski 47, 49, 269.

Nielubowicz-Tukalski Józef metrop. kij. 141, 181.

Niemirycze 19, 24, 25; Jerzy 49, 119, 136.

Niewiarowski Jan 240.

Niewiejski 271.

Nicefor grek 67.

Nikon patr. mosk. 122, 123, 147, 263, 265,

267, 268, 270.

O.

Obodescy 24.

Oboleski Micha kn. 21.

Odorski Gedaon 157, 193, 194, 207, 208.

Odynowicz Antoni 155, 199.

Ogiscy kn. 19; Aleksander 118, Bohdan 118.

Ogonowski Emil prof. 11.

Ohilewicz 205.

Okolski Szymon hist. 181, 275.

Oksenowicz-Staruszycz Ignacy 81, 120, 124; Kle-

mens 123.

Olenicki Zbigniew bisk. krak. 18.

Oleszyccy 1 9.

Olszewski Mikoaj 263.

Onichimowski Micha 104.

Oraski Gedeon 152, 182.

Ordin-Naszczokin 263, 266, 268.

Orlik pis. wojska zapor. 182.

Orowski Melchizedek 241.

Ornowski Jan 204.

Oryszewski Jan het. zapor. 61.

Ostrogscy ksta: Konstanty Iwanowicz 16; Konst.

Bazyli 31, 35, 38, 52, 53, 58, 59, 60, 61,

71, 72, 128, 129; Anna Aloiza Chodkiewi-

czowa 113; Beata z Kocieleckich 1 6 ; Ka-

tarzyna z Tarnowskich 16.

z Owicimia Jan 59.

Ozierski Sylwan 163, 164, 169, 177, 178.

Pacewski Antoni 86, 99, 120.

Paizyusz patr. jeroz. loi, 103, 133; Ligarides

metr. Gazy 160.

Palij Semen at. koz. 182.

Paprocki Bartomiej herald. 183, 272.

Parthenius patr. konst. 84.

Pawe ces. ros. 239, 240.
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Pawe metr. sarski 268.

Pawszowie 1 1 1.

Pekuliski Ruben 241.

Perwolf Józef — prof. 1 1

.

Petrunkiewicz Platon 226, 228, 254.

Piasecki Pawe bisk. przem. kron. 183, 272.

Piasoczyscy Aleksander 126, 197; awryn 57.

Piekarski Andrzej S. J. 151.

— pis. ros. 10.

Pietrow N. I. prof., bist. 10, u.

Pietrzycki (Pietryycki) het. zapor. 87.

Pinowski Sylwester 208, 212.

Piotr I — ces. ros. 156, 178, 179, 193, 197,

201, 204, 205, 206, 208, 218, 219, 230,

252, 258, 265, 2b7, 275.

— II ces. ros 230.

Piwo puk. 159.

Platon metr. mosk. 253.

Pletenicki Elizeusz archim. piecz. 64, 71, 80,

203.

Pliniusz natur. 185.

Poborski Jan 266.

Pociej Hipacy metr. kij. 21, 30, 41, 42, 51,

52, 53. 58, 60; Lew Tyszkowicz 51.

Poczaski (-tski) Sofroni 78, 81, 86, 94, 99,

120, 123.

Poduzki Pachomiusz 164, 178.

Poocki (Sitnianowicz Piotrowski) Symeon 133,

154, 161, 183, 184, 185, 187, 199, 252,

263, 2()8, 273.

Poubotki ród m-ros. 198; Pawe 249.

Pomorzascy 1 9.

Popowski Innocenty 157, 164, 165, 178, 194,

208, 211.

Potereba set. koz. 20 1.

Potoccy — Mikoaj wwda brac. 25 ; Anna Mo-

liilanka 151.

Próchniccy 19.

Prokopowicze — Teofan I 156, 162, 196;

Teofan II 4:, 162, 167, 195, 196, 197,

208, 210, 211, 212, 215, 217, 218, 227,

242, 252, 253.

Proskurowie-Suszczascy iii; Teodor 118.

Proskurowski 265.

Proscy kn. 24 ; Fryderyk Hlebowicz wwda

kij. 57-

Prybyowicz Stefan 254.

Przyucki Herotej 196, 199.

Przyuski Jakób 39.

Ptolomeusz astr. 187.

Ptycki Damascen 123, 199.

Pucek-Hryhorowicz Beniamin 221, 228, 254.

Pugaczew bunt. ros. 221.

Puzyny kn. 24, 37.

R.

Radoszewski Bogusaw bisk. kij. 126.

Radyszewski Marcel 221, 228, 254.

Radywiowski Antoni 123, 134, 152.

Radziwiowie 50; Janusz 19, 58, 77, 116; Je-

rzy 19; Krzysztof 58, 70, 144; Mikoaj

Sierotka 58, 183, 271.

Rahoza Micha metr. kij. 30, 31, 35, 58, 66, 80.

Rej z Nagowic Mikoaj 61, 263.

Repnin-Oboleski kn. 268.

Rogalewski Hilaryon 221, 228.

Rogowski Palladyusz 253.

Rohatyniec Jerzy 35, 39, 53.

Rohoziscy 24.

Rokita Jan 265.

Romanowowie dyn. ros. 266.

Romanowscy 19.

Rostowski Dymitr w.( Tuptao) 119, 153, 156,

181, 182, 183, 192, 215, 216, 253, 257,

272.

Rozborscy 1 9.

Rozumowski Cyryl hetm. m-ros. 224, 233.

Rtyszczew bojar mosk. 121, 123, 154.

Rubce ród m-ros. 198.

Rudeski Jan 270.

Runowski 162.

Rutka S. J. 130, 182.

Rutski-Weliamin Józef metr. kij. 22, 30, 37,

42. 52, 53. 58, 90, 119-

Rzewuski-Kreuza Leon 60.

s.

Sadkowski Wiktor 242.

Safonowicz Teodozy 122, 144.

Sahajdaczny (Konaszewicz) Piotr het. zapor. 3;

62, 69, 71, 72.

Sakowicz Ignacy 140.

— Kasyan 21, 22, 41, 42, bi, 67, 70, 71, 7:

73, 101, 108, III, 114, 118, 270.

Satykow 274.

Samarin pis. ros. 10.
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Samojowicze 198; Jan heL m-ros. 147, 150,

151, 155, 160, 161, 162, 180, 200.

»Samowidec« latop. 258.

»Samozwaniec» Dymitr car 264, 266.

Sapiehowie 20, 24; Lew kancl. litew. 18, 58, 61.

Sarbiewski Kazimierz poeta i~~, 186.

Satanowski Arseni 103, 122. 123, 135. 187,

199, 251.

Sawicki Stefan 181, 184.

Sawicz 162.

Sawinowicz Andrzej 263.

Siemiennikow Porfiry 123.

Siemiginowski Maksym 239, 240.

Sieniutowie-Lachowieccy 19, 24.

Sierebrenikow W. hist. 10.

Sigirewicz Dymitry 238.

Simarowski Hieronim 164, 177.

Simonetta nunc. pap. 78.

Sirko kosz. zapor. 249.

Sitnianowicz (Poocki) Symeon 133.

Skamnicki Barlaam 226, 228, 254.

Skarga Piotr S. J. 21, 22, 59, 61, 152, 170,

271, 275.

Skidan het. koz. 61.

Skoropadzki Jan het. m-ros. 181, 208, 260;

Micha 227.

Skoryna Franciszek 20, 48, 49.

Skoworoda Grzegorz Sawicz 234.

Skumin-Tyszkiewicz 19, 117.

Skuminowicz Teodor 109, 125.

Sawiniecki Epifani 103, 121, 123, 134, 186,

187, 199, 251.

Sonicki Teofilakt 241.

Sotwiski Mitrofan 254.

Sowakowski 272.

Smera Iwan 50.

Smorewski Teodozy 221, 228, 254.

Smotrycki Herasym (Erazm) 35, 36, 37, 72,

114.

— Melecyusz 18, 21, 36, 37, 38, 39, 41, 54,

60, 67, 68, 70, 72, 73 74, 77, 81, 82,

103, 104, 106, 108, 114, 125, 153. 168,

245-

Sobieski Jakób 78; Jan (III) król 266, 267.

Socyn reform. 24, 29.

Sofia Aleksiejewna — carewna 150, :52, 154,

265, 267, 268, 275.

Sofroniusz patr. jeroz. 38.

Anna z Hojskich 124.

Soknikiewicz Zosim 162.

Sokoowski St. 39.

Soomereccy kn. 18, 72;

Sooniny ród m-ros. 198, 227.

Soltanowie 1 1 1.

Somko puk. koz. 151.

Srebnicki Nikodem 225, 226, 228, 254.

Stachowski Antoni 193, 199.

Staczewski Stanisaw 269.

Stanowi 24.

Starowolski Szymon 183, 186, 271, 274.

Staruszycz-Oksenowicz — Ignacy 84, 120, 124;

Klemens 123.

Starzechowski Stanisaw 19.

Stawecki-Sz}'szka Pawe 117.

Stecicz uka log. mod. 77.

Stefan Batory król 17, 23, 57, 61.

— I wwda wooski 77.

Stetkiewicz Bohdan 118.

Strogonów G. D. 271.

Strybylowie 1 1 1

.

Stryjkowski Maciej kron. 183, 269, 270, 271.

Strzelecki Sawa 240.

Studziski Cyryl prof. 1 1

.

Stupiczenkowie 142.

Sulimy ród m-ros. 198; het. koz. 61.

Suowscy 19.

Sumcow N. F. prof. 10.

Surazki Wasyl 51.

Suszczascy-Proskurowie iii; Teodor 118.

Swiatnicki al. Swiatosza Innocenty 226, 228,

254-

Swieczkowie ród m-ros. 227.

Szahin-Girej — chan kr. 143.

Szaszkiewicz ukasz 124.

Szczerbacki Jerzy 236.

— Tymotej metr. kij.

236, 242, 243. 254.

Szczerbatow kn. 274.

Szczyrski !Maksenty 215.

Szeremietjew P. 140.

Szlapkin J. A, hist. 10, 12.

Szpakowski Sawa 222, 228,

Szuby ród m-ros. 198.

Szukowski Bessaryon 160, 162.

Szumlaski Józef wad. lwów. 124.

Szycik-Zalewski Samuel 109.

Szyraje ród m-ros. 227.

•26, 22{ 233.

254-



— 313 —

T.

Taranowscy 1 9.

Tarnawscy 19.

Tarnowska Anna z Odrowów 2 2.

Teodor Aleksiejewicz car — p. Fieodor.

Teofan mnich 123, 271, 272.

— patr. jeroz. 34. 6[, 62, 66, 67, 71, 72, 169.

Teofil nam. metr. 1 20.

Terlecki 162.

Tessyng druk. 274.

Tetera Pawe — het. zapor. 123, 142.

Tiapkin bojar mosk. 266.

Tomasz z Akwinu w. 172, 178, 211.

Tomicki Piotr bisk. krak. 39.

Tomiowicz Joasaf 210, 211, 254.

Trofimowicz-Kozowski Isaja 22, 36, 81, 82,

86, 119, 120, 167; Teofan 220.

Trojeccy 24.

Trubecki kn. wwda w Kij. 160.

Trypolscy 1 1 1

.

Tryznowie 19; Józef archim. piecz, iio, 119,

134-

Trzeciakowie 1 1 1

.

Trzecieski A. 39.

Tukalski-Nielubowicz Józef metr. kij. 141, 181,

208.

Tuptao Dymitr (. D.) metr. rostow. 153, 155,

156, 181, 182, 183, 192, 215, 216, 253,

267, 272.

Tur Nicefor archim. piecz. 80.

Turobojski Józef 165, 177, 197, 199, 254.

Twardowski Samuel 181, 184, 258, 275.

Tyczyscy 1 9.

Tychowsk Epifani 221, 222, 228, 254. 260.

Tymoteusz patr. konst. 61, 62.

Tyszkiewicze z ohojska 19, Janusz wwda kij.

49, 119, 116; Skumin 19, )l7.

Tytowski Maciej 181, 275.

U.

Uhlicki Teodozy 156.

Ukrowieccy 19.

"W.

Walawski Joannicy 163, i()4, 176.

Wapowscy 1 9.

Wasilewski 265.

Weliaminów 249.

Werbicki Taras 241.

Wereszczagin 267.

Wereszczyski Józef — bisk. kij. 33, 127.

Wieliczko Samuel — latop. 181, 184.

Winuicki Ant. wlad. przem. 135.

Winiowieccy — ksta 24; Jeremiasz ri6; Je-

rzy 20.

Wiszeski Jan — asceta 31, 38, 129, 152.

Wiszniewski — Gedeon 222, 223, 228, 253,

254; Grzegorz 173.

— Micha hist. lit. 8.

Wady^aw IV król 89, 90, 91, 92, 127. 258.

Wojnarowscy 24.

Wolaski 162.

Woczascy — Hieronim 223; Józef 208, 211,

212, 223, 228, 254.

Woatkowski Barnaba 194, 199.

Woowcze 19; Eustachy 50.

Woyski Sylwester 193, 199.

Wonatowicz Barlaam archiep. kij. 219, 230.

Woronicze 1 1 1

.

Wostokow — gram. 49.

Wozuczescy 19.

Wujek Jakób S. J. tóm. bibl. 39.

Wyhowscy 111 ; Jan hetm. zapor. 123, 136,

147.

Zabieowie ród m-ros. 198.

Zaborowski Rafa archiep. kij. 194, 193, 199,

224, 230, 231, 233, 243.

Zadzik Jakób — bisk. kancl. 92.

Zaborowscy — Wasyl kaszt, brac. 22; Maru-

sza z kst Zbarazkich 52.

Zajczyc Jan 272.

Zalewski-Szycik Samuel 109.

Zaski Leon metr. kij. un. 42, i6b.

Zamoyscy — Jan kancl. 21, 78; Tomasz 80,

92, 116.

Zarucki Atanazy 184.

Zarzecki Rafa 1 20.

Zasawski Aleksander ks. wwda kij. 18.

Zawadowski Elizeusz 162, 1S2.

Zawalski 265.

Zbarazcy ksta — Jerzy 20; Krzysztof 20, (n

Zemka Tanas 39, 80, 81.
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Zertys-Kamieski ^ Ambroy 223, 228, 254;

Stefan 223.

Zienowicze 1 9.

Zofia car. — p. Sofia.

Zygmunt I król 14, 77.

— August 14, 18, 51.

— III 25, 41, 49, 57, 59, 60, 61, 71, 89,

90, 92.

Zygomala Jan grek 84.

Zyzani-Tustanowski — awryn 38, 39, 46, 54,

68, 80; Stefan 36, 59, 60 68.

Z.

Zebrowski 60.

obicki Leonty 220.

ókiewscy — ukasz 126,

hetm. 78.

órawiscy 1 9.

Zurachowscy ród m-ros. 198.

urakowski Irodion 194.

ytecki Pawe filol. 11.

198; Stanisaw



III.

WYKAZ MIEJSC

A.

Amsterdam 205, 274.

Andrusów 140 etc. — p. Traktat.

Ateny 261.

Athos — wita góra 31, 38.

Bakajówka 37.

Bakaski pówysep 138.

Baturyn 119, 1 94.

Bazylea 19, 20, 70.

Bez 71, 78.

Beresko 24.

Berkowiec 242.

Biaacerkiew 134.

Biaoru — Ru biaa 46, 122.

Bielmaczówka 193, 201, 209, 242.

Biehorod 221, 271.

Bohuszówka 1 40.

Borszczahowka 209.

Borysowka 37.

Bracawszczyzna 24, 64 (wwdztwo).

Brze litewski 41; (col. S. J.) 166.

Bugarya 105.

Carogród — Konstantynopol 14.

Cecora 78, 181.

Cesarska ziemia — Austrya 22.

Ch. p. po H.

Czarnogródka 135, 138.

Czeiry 182.

Czemczyce 33.

Czemiachów 25, 135.

Czernichów — Czernigów 146, 147, 148, 150,

155. 156, 192, 197. 198, 227, 235, 257,

258, 260, 261.

D.

Derma 73, 203.

Dniepr rz. 46; Naddnieprze 15.

Dwina rz. 46.

B.

Elbig — Elblg 152, 156.

Europa — Zachód 27, 92, 97, 102, 105, 113,

138, 211, 245, 252.

F.

Fastów p. Chwastów.

Francya 18, 252.

G.

Gaza 1 60.

Giermania 84.

Grecya — wiat grecki 67, 84, 10::.
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H.

Hadziacz 132 etc. — p Ukad.

Halicz m. 76; w. kstwo hal. ;6.

»HetmaszczyzDa« m.-ros. 259.

Huboczyca 215.

Hniedyn 134.

Holandya 252.

Horda (krymska) 143.

Hoszcza 24, 96, 120, 123, 124, 145, 146, 164.

Ch.

Charków 221, 223, 235, 255, 260, 261.

Chem 42.

Chiny — kraj 155.

Chocim 78, 181.

Chodorów 126.

Chwastów ^Fastów) 90, 126, 132.

Chwastowszczyzna 138,

I.

Ingolstadt — 20, 23.

Iwangród 200, 201, 242.

Jadowka 208, 209.

Jarosaw (col. S. J.) 22, 166, 178.

Jarosawl zale. 225.

Jassy 77, 78, 94, 116, 120, 147.

Jerozolima 138.

Jewie 68, 203.

K.

Kalisz col. S. J. 146.

Kamczatka 226.

Kamieniec podolski (col. S. J.) 22, 166.

Karpaty 76.

Karpiowka 209.

Kaza 241.

Kijów — miasto 32— 34; 63, 64; 65, 94, 96;

115; 137. '39; 141. 142, 145. 150; 158,

'59> 163; nadto passim: 16, 17, 36, 53,

57, 62, 66—73, 78, 79- 85, 87— 97, 103

107, 115— 126. 132—139, 140— 146, 150,

152; 163—166, 173, 174, 180—189,

190— 198, 200— 204, 212, 217, 219, 220,

227, 239, 242, 247— 249, 252— 257, 260—
263, 273; zamek 140.

Kijowszczyzna — wwdztwo 24, 64; zadnie-

prza. 197.

Kisielin 24, 39, 49.

Klepacz 242.

Konotop 126.

»Korona« — dzia Rpltej bez Litwy — 13, 76,

165, 166, 203, 247.

»Korona polska* — Rplta 180, 181.

Korsu 142.

Kosaczówka 201.

Kotor 137, 242.

Kraków 15, 18, 39, 156, 261.

Krym — horda 182.

Krzemieniec 274.

Ksawerów 138.

Kudak 232.

Kupiatycze 151.

Kursk 260.

Kutyn 104.

L.

Lachowce 24.

Lipsk 18, 19, 72.

Litwa (w. kstwo) 13, 14, 15, 16, 18, 22, 31,

32, 33. 35' 48, 56, 64, 77, 107, 115. 119.

135- 138, 139. 166, 247, 266.

Lubaczów 71.

Lublin — br. 58, 72; c. S. J. 22, 166.

Lwów — msto 16, 32, 61, 63, 64, 67, 68,

71, 86, 104, 106, 115, 119; 33, 94—96,

115; 248, 273; br. 32 etc; c. S. J. 22,

145, i66, 177, 177, 191, 194, 222, 223,

227, 261; dr. 203; szk. b. 36, 38, 53,

54, 67, 104.

.
uck msto 17, 106, 248; br. 32, 188; c. S. J.

22, 166.

utawa 135, 201.

M.

Malborg 1 1 1

.

»Maorosya<> 158, 208. 212, 229, 256, 258;

p. Zadnieprze.
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Medków ostrów 201.

Meyhory 194.

Misk litewski — 42; 72.

Mohilew b-ruski 65, 67, 106, 119, 141.

Moskwa msto — (passim) 46, 61, 94, 121—
123, 133, 140—148, 154, 155, 160, 173,

184, 190—194, 200, 213, 219, 225, 226,

238, 251 -259, 263— 268, 270—275.

— pastwo, carstwo mosk., kraj — 29, 46,

93, 121— 123, 127, 129, 134— 138, 141—
149, 156, 163, 207, 213, 218, 219, 227,

251 — 259, 263-266, 269, 272— 275.

— patryarchat 80, 136, 142.

Mostyszcze 135, 137, 209, 242.

Motowidówka 208, 209.

Muchojedy 138.

Murowsk 135, 201.

N.

Naddnieprze — Dniepr 15.

Nadwisie 15.

Niderlandy 1 8.

Niemce 18, 50, 72, 253, 258.

Niewie 50, 203; c. S. J. 22, 166.

Ni Dnieprowy 6t, 107, 248.

Niyn — Nieyn 192, 223.

Norymberga 72.

Nowogród wielki 105.

Nowogródek litewski 33, 42.

— siewierski 107, 146, 147, 149, 150, 225,

c. S. J. 126, 132, 139, 197.

Nowosióki 140, 159, 160, 200.

O.

Ochryda 76.

Oomuniec 20, 23, 152, 166, 253.

Oyka 93.

Orsza 104.

Oster — Ostrz 209.

Osterszczyzna 135, 208.

Ostróg 36, 72, 203,

Ostrogszczyzna 73.

Padó kijowski 64, 60, 86, 126, 132, 134,

138, 144, 208.

191.

Padwa 19, 20, 21.

Paniowce 25.

Pakowszczyzna 134.

Pary 193.

Pekin 15:;, 195, 221.

Perejasaw 197, 198, 226, 227, 235, 257; c.

S. J. 126, 132, 197, 198,

Petersburg 238, 241, 252, 259.

Plesieckie 135, 138, 208, 209.

Poczajów 196, 205.

Podlasie t 6.

Podole 13, 16, 139.

Polesie kijowskie 80.

Polska — Korona bez Litwy — 13, 17, 18,

22, 31. 33. 35. 48, 76, 115, 138, 146,

198, 252, 256, 257, 258, 263, 266, 273,

— Rplta 96, 102, 128, 138, 141, 146, 236,

252, 256, 257, 258, 263, 266, 268, 273.

Poock 46, 106, 122, 154, 248; c. S. J. 22,

23, i66.

Pótawa 213, 218, 258.

Poryck — c. S. J. 22, 166.

Pozna — c. S. J. 2?, 166, 173,

Pozniakowki 140, 209.

Praga czeska 18.

Prusy — kraj 145.

Pryuki 223.

Przemyl — c. S. J. 22, 166.

Psków 231.

Pustynie ukrainne 16.

Putna 53, 77.

R.

Radomyl 64, 80.

Raków 25.

»Rossija« — Ru wszelaka 268.

Rosya — 198, 212, 228, 232, 251, 252, 253,

254. 255, 258, 262, 263.

— wielka i maa 258.

Rostów wielki 156, 255, 267.

Rplta — Polska caa — 29, 30— 33, 40, 43,

51, 61, 66, 76—79, 88, 93, 97, 106, 112,

114, 115, 119, 127, 129, 131—136, 138,

140—142, 145, 147, 150, 154, 158, 159,

163, 166, 173, 180, 181, 184, 189, 195,

200, 204, 207, 232, 230, 242—240, 257

—

261, 276.

Rubieowka 78.



Ru — w ogóle 45, 63, 77;

— biaa 46, 1 04

;

— czerwona 13, 16, 17, 24, 46, 47, 48, 56,

71, 77, 80, 95, 115;

— litewska 13, 16, 47, 48, 146;

— moskiewska 247 ;

— fKjudniowa 17, 146, 148. 165 192, 248:

— ukrainna 107; kijowska 198;

— »ziemie ruskie* Rpltej — 14. 15, 18, 21,

25, 27, 28, 30-38, 41. 46— 49. 56-59,
62— 67, 76-79, 80, 81, 88. 90, 93, 103 —
107, iio— 115, 123, 128, 129 149, 158,

159, 165, 188, 244, 246, 247. 248. 251, 269

»Ruskie w. ksistwo* Rpltej 135, 136, 138.

»Russia« — Ru 262.

Rymnik 77.

Rzeszów — c. pij. 23, 166.

Rzym 17, 149, 193, 196, 264.

Ryszczew 126

s.

Saksonia 236.

Sambor 224.

Serbia 105, 224.

Sicz zapor. 247.

Siewierszczyzna 197.

Siewsk 226.

Suck 239, 240.

Smolesk 232, 255. 264.

Smotrycz 72.

Soczawa 76.

Soowki 194, 208, 271.

Sou — Saloniki 105.

Stajki 141, 208, 209, 223.

Stratyn 80, 104, 203.

Sura woy. 37.

Sybir 155.

Szczekawica 215.

Szczuczyn — c. pij. 23, 166.

T.

Tawa 192.

Tiume 155.

Tobolsk 155.

Torokanie 41.

Trechtymirów 62.

Trypol dniepr. 226.

Twer 192.

Tymonowka 121.

U.

Ukraina 7. 13. 24, 25. 56, 66, 78. 90, 110,

112, 119. 125, 126, 128, 132 138, 141 —
149, 154. 182, 183, 189, 208. 213, 21;,

219 238, 247, 248, 255, 258, 259. 261. 275.

Warci — c. pij. 23, 166

Warszawa 140, 148, 266.

Wenecya 20.

»Wielkie ksieztwo* — Litwa 14, 33. 35. 46. 203

Wielkorosya 258.

Wilno msto 14, 15, 16, 32, 33, 56, 60, 63, 64.

68. 72, 73, 106, 248; ak. etc. p. odn.

Winnica 89, 93, 120, 123.

Wisznia 3 1

.

Wiszeki 134.

Wittenberga 18, 19, 72.

Wadimir na Klamie 226.

Wodzimierz wojski 42, 166, iq6.

Wochy 18.

Woogda 266.

Wooszczyzna modawska 53, 75, 77 78, 79,

93, 120, 188.

Woy 13, 16, 24, 32, 37. 47, 56, 73 wo-

jewództwo 64.

Wschód grecki 84.

Wypozów 135, 201.

Wzdychalnica 126.

Z.

Zabudów 203.

Zadnieprze 141, 158, 180— 184, 1^9' 192. '97-

207, 217, 218, 227. 229. 231, 233, 235.

237, 248, 249, 256— 259, 263 — p. Ma<i-

rosya.

Zachód — Europy 18, 31; 244. 245, 253.

Zamo 21, 93, 156.

Zaporoe 143.

Zborów 134, 135.

Zobkowszczyzna 140.

Zwonki 140.

eleznik ostrów 201.

ókiew 78.

ydyczyn 41.



Znaczniejsze omyki druku.
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